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 טוטיטסגיא ןכעלטפַאשנסיוו ןשידיי םעי םעד ןופ ןגעוו ןוא ןליצ

 טָאה בוׁשִי ןשידַיי ןטקַאּפמָאק ןופ רעדנעל עלַא ןיא ןסַאמסקלָאפ עשידיי יד ןופ ג"יטשפיוא רעקיטסייג רעד
 - "ינַאגרָא עיינ ןוא סעדָאטעמ עיינ קיטיינ ןענייז יז ןקידירּפַאּב וצ ףיוא סָאװ ,ןשינעפרעדַאּב עלערּוטלּוק עיינ ןפַאשַאּב
 רַאפ ףמַאק םעד ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןעניד וצ טמּוק טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעשידיי רעד .ןעמרָאפ עלענָאיצַאז
 ןןוא סעיצַאזינַגרָא עלַא ןופ גנוציטשרעטנּוא רעקיטעט רעד ףיוא סױרַא טקּוק רע .עיצַאּפיסנַאמע רעלעריטלּוק רעייז
 2 .רּוטְלּוק רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןפלעהטימ ןליוו סָאװ ,םידיחי

 טעּברַא רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןופ רעטנעצ רעד (א :ןייז ףרַאד טּוטיטסניא רעכעלטּפַאשנסיװ רעשידיי רעד ,2
 רעד ןופ גנולקיוטנַא ןוא גנּושרָאפ רעד רַאּפ ץנַאטסניא עלַארטנעצ יד - יו רעטשוע רעד ןיא ןוא ,שידיי ןיא
 / ףצשידיי ןּופ דלעפ ןפיוא רעטעּברַא עיינ סיוא ךיז ןדליּב סע ּואװ ,טרָא סָאד (ב ;רּוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידיי
 /  .טלעװ ןקע צלַא ןיא ןּבעל-רּוטלּוק ןשידיי םעד רַאפ טקנופ-רירטסיגער רעלַארטנעצ רעד (ג ; רּוטלּוק ןוא טפַאשנסיװ

 /  ""סּפ ,עשיטסיטַאטס-שימָאנָאקע ,עשיואטסיה ,עשיגָאלָאליפ :סעיצקעס 4 ןופ טײטשַאּב טּוטיטסניא רעד 3
 .ייזימ א ןּוא קעטָאילּביּב ַא ,וויכרַא ןַא ,עלַארטנעצ עשיּפַארגָאילּביּב ַא רע טגָאמרַאפ םעד ץוח .עשינָאגַאדעּפ-שיגָאלָאכ

 - ןרעטקַארַאכ ןכעלטפאשנסיוו ןופ קרצוו ענלצנייא ןוא ("ןטפירש,) רעכיּבלמַאז סױרַא טיג (א -- טוטיטסניא רעד 4
 " ףעלטפַאשנסיװ עגנּוי רַאפ טלַאטשנַא:טיײרגּוצ ַא טּפַאש (ג ;ןלַאירעטַאמ עכע .טּפַאשנסיװ טריזיטַאמעטסיט ןוא טּביײלק (ב
 ;ןרַאנימעס-רערעל ןּוא ןלושלטימ עשידיי יד ןּופ רערעל עקידנעמּוק רַאפ ,טוטיטסניא ןופ ןגייװצ-טעּברַא יד ןיא
 .ערעדנַא ןיא רעדָא טפַאשנסיװ ןופ ןגייווצ עלַא ןגעוו שידיי ןיא ןטעּברַא סָאװ ,רעשרָאּפ יד ךיז ןשיװצ טדניּברַאפ (ד
 עקיטייונגעק ַא טריזינַאגרָא ,גנַאג ןיא ןענייז סָאװ ,ןטעּברַא עכעלטפַאשנסיװ ןגעוו ייז טרימרָאפניא ,שידִיי ןגעוו ןכַארּפש
 . -רּוטלּוק רעשידיי רעד ןּופ ןעוטפיוא יד ןוא דנַאטשּוצ םעד ןגעװ סעיצַארָאפניא טיײרּפשרַאפ ןוא טלמַאז ;ףליהסיוא
 ,רעדנעל עלַא ןיא גנּוגעװַאּב
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 טּוטיטסניא ןכעלטפאשנסיוו ןשידיי ןופ סעּבַאגסיוא

 : / ךפפ6 ענליו - ,טרַאוװק-סיורג ןטלַאּפש אאטנועד4:8--אשו - .ךיּב-ױדנַאל 1 ,ןטפירש עשיגָאלָאליפ 1 דנַאּב

 2 .1926 ענליו -- .טרַאװקיסיױרג ןטלַאּפש אאאטוואנ6+אטו - .פ ןטפירש עשיגָאלָאליפ יז דנַאּב

 א 18 ןילרעב -- .טרַאװק-סיורג ןטייז 804 -- .1 .קיטסיטַאטס ןוא קימָאנָאקע רַאפ ןטפירש יז דנַאּב

 1028 ענליװ -- .טרַאװק-סיורג ןטלַאּפש אאוט-+628-אשו -- .8 ;ןטפירש עשיגָאלָאליפ יױש דנַאּב

 ,1999 אשרַאװ -- .טרַאװק-סיורג ןטלַאּפש אוטווו+899+אש} -- 1 .ןטפירש עשירָאטסיה יט דנַאּב

 רע 2 דָאילּביּ ןּוא רָאלקלָאפ ,גנּושרָאפכַארּפש ,טטכישעגרּוטַארעטיל עשידיי רַאפ לאנרושז רעקירָאילטרעפ ַא יכקנּפ רעד
 - 44998-1927 קרָאירינ 4-1 טפעה - א"וויי ןופ עיצקעס רעשינַאקירעמַא רעד ןופ ןּבעגעגסױרַא ,עיפַארג

 - רּוטַארצטיל ,טפַאשנסיװ : רעכיב עשידיי ; ןטפירשטייצ עשידיי 1098 --1 דנַאּב -רעכיּברָאי נ :שיפַארגָאילּביּב
 ָ . 4661 .1927 ןיא רע צ עטעדנירגעג-יינ ןוא רעכיּב :ּבָאגּוצ ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא טסנּוק ןוא
 : ,19:8 עׁשֹרַאַו -- .װַאטקָא ןטייז

 / טאטנסיװ רעשידיי רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ,1 !!טפַאשנכיוו רעשידיי רעד ןופ עיצַאזינַאגרָאק עירעס
 ללווצ .8 21998 ןילרעּב ,1998 טסּוגױא 12--ז טּוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיוו םעד ןגעוו גנּוטַארַאּברָאפ . ; ףיטש .נ
 = קי ,עשיטסיווגניל .4 11פפ7 עגליװ .1997--1098) טוטיטסניא ןכעלטּפַאשגסיװ ןשידיי םצד רַאפ טצּברַא רָאי

 - ! יהנא ןּוא 198 עגליו --? . עיפַארגָאנטע עשידִיי סניֹוזַא זיא סָאװ .8 98 ענליוו |
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 יא יישר 1

 גנולמַאז ַא ּבַאטשסַאמ ןטיירּב ַא ןיא ןּבעג וצ ווּורּפ רעטשרע רעד יא "ןטפירש עשירָאטסיה , דנַאּב רע

 סָאװ רעקירָאטסיה ערעזנוא ךַאד ןייא רעטנוא ןעמענפיונּוצ ןוא שידיי ןיא ןטעּברַא עשירָאטסיה ןופ

 רעשידיי רעד טַײרּפשרַאפ דנַאּב םעד ןופ ןעניישרעד ןטימ .שידיי וצ טנעָאנ ןעייטש רעדָא שידִיי ןיא ןּביירש

 ןכעלטרָאװטנַארַאפ רעייז וצרעד ןוא םעיינ ַא ףיוא עיסנַאּפסקע-סגנּושרָאפ ןייז טוטיטסניא רעכעלטּפַאשנסיװ

 ךָאנ טרַאװ סָאװ יהלּותּב-עקרק ןייק טינ ןטיּבעג ערעדנַא יד וצ ךוּפיהל זיא עיפַארגָאירָאטסיה עשידיי יד .טיּבעג

 ןענעכייצרַאפ וצ טָאה סָאװ .טפשנסיװ עטגייווצרַאפ-ליפ ןוא עכייר ַא רעייז רָאנ .ןזייא-רעקַא ןטשרע ןפיוא

 .רָאפ ךיז ןלעטש רימ יװ יעיצקעס רעזנוא ןופ עּבַאגפיוא עטשרע יד .קרעװ עלַאטנעמַאדנּופ ןוא עסיורג ךס ַא

 עטכישעג רעשידיי ןופ טיּבעג ןפיוא ןיוש זיא'ס סָאװ :סָאד שידיי ןיא ןצנַאלפרעּביא שינַאכעמ טינ ןייז ףרַאד

 ןפלעה ריא ךרוד ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא לעניגירָא ןפַאש רָאנ .ןענישרעד ןכַארּפש ערעדנַא ןיא

 ,עלָאר רעד ייּב .ןטעּברַא רימ רעכלעוו ןיא ןיילַא ךַארּפש יד ןיוש .גנּושרָאפ עשירָאטסיה יד ןריפ רעטייוו

 ןופ לּומיטס קיטייצכיילג ןוא טקּודָארּפ סלַא ןּבעל ןלערּוטלּוק ןוא ןלַאיצָאס רעזנוא ןיא טליּפש שידִיי סָאװ

 .לַאירעטַאמ ןופ ןלַאװק עיינ וצ וליפא ןוא ןעגנּוצַאשּפָא עיינ וצ .סעמעט עיינ וצ טסיוטש .רּוטלּוק-ןסַאמ רעזנוא

 .תורוד רעטרעדנּוה םּורַא טמענ רע :סיורג רעיוהעגמּוא זיא עטכישעג רעשידיי ןופ טיּבעג רעד =,

 ןּבָאה דנַאּב םעד טייקכעלטייהנייא עסיוועג ַא ןּבעגּוצּוצ ידכּב רעּבָא -רעדנעל ליפ ןוא תופוקּת ענעדיײשרַאפ-דנורג

 יד ןּבָארגרַאפ ןגיל סע עכלעװ ןיא ירעטרעדנּוהרָאי ףניפ עטצעל יד ףיוא רקיע רעד טרירטנעצנָאק ךיז רַימ

 ןמ ןעמ טייג סוחיה-תלשלש םעד ןכּוז םייּב יװ טקנוּפ ןוא :טרַאװנגעק רעשידיי רעקידעּבעל רעד ןופ םישרוש

 טייצ רעד טול ןה -- רעטנעענ זנוא זיא סָאװ .הפּוקּת רעד וצ ןעגנַאגעג ךיוא רימ ןענייז יקוחרה לא בורקה

 עטבישעג יד םּורַא ןעמענ דנַאּב םענופ ןעלקיטרַא יד -תוהמ ןקלַאיצָאס ןוא ןקיטסייג ריא טול ןה ןוא

 = עּפָארייא-ברעמ ןיא ךיוא זייוולייט ,עטיל ,עיצילַאג ,ןליוּפ .דנַאלסּור יעניַארקּוא - עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןדִיי ןופ

 ןוא תופידר טימ ױזַא טינ ּפָא ךיז ןּביג יז ירעדנעל-ברעמ ערעדנַא עקינייא ןוא ךיירטסע .דנַאלשטיײיד

 םּוקפיוא ןטימ רקיע רעד רָאנ - .עטכישעג עשידיי יד ןלעטשרָאפ רעווש ללכּב ךיז זיא םעד ןָא -- תוריזג

 -רַאפ עלַאיצָאס יד ןוא ןּבעל ןטסקינײװעניא ןטימ ףענַאגרָא ערעייז ןוא םיצּוּביק-ןסַאמ עשידִיי יד ןופ

 עטכישעג יד ןעמּונעגניײרַא ךיוא רימ ןּבָאה דילג ןכיילג א יװ :רעדנעל ענעדיײשרַאפ ןיא ןדִיי ייּב ןשינעטלעה

 .גנּוגעװַאּב-רעטעּברַא ןוא עשיטסילַאיצָאס עשידִיי יד ּב'צ יו .ןעגנּוגעװַאּב עכעלטפַאשלעזעג עיינ ערעזנוא ןופ

 ענעדיישרַאפ ןיא ךַארּפש-סגנַאגמּוא סלַא שידיי ןופ עטכישעג רעד רַאפ ןּבעגעגּפָא ךיוא רימ ןּבָאה ץַאלּפ ןבושח א

 עיפַארגָאירָאטסיה רעשידיי רעלעיציפָא רעד ןופ זיא סָאװ .טיּבעג ַא -- דנַאלשטייד ןיא סרעדנּוזַאּב ןוא רעדנעל

 טימ ןדנוּברַאפ זיא רע ליפיװ ףיוא ילַאירעטַאמ ןשירָאטסיה-רּוטלּוק רַאפ ךיוא יװ .ןרָאװעג טזָאלרַאּפ

 :ךַארּפש רעשידיי רעד

 טציא זיּב ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה 1927 ףוס ךָאנ ןקּורד ןּבײהעגנָא ךיז טָאה סָאװ .דנַאּב רעקיזָאד רע

 טָאה רָאטקַאדער רעד סָאװ .םעד ּבילּוצ ייר רעטשרע רעד ןיא .תוּביס עשינכעט עטסנרע ייר ַא ּבילּוצ

 ןענייז סָאװ .ןגיוּבקּורד 35 יד ןופ :עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טקּורדעג זיא דנַאּב רעד ןוא ןילרעּב ןיא טניואוועג

 טיי טָאה םעד ףיוא טקוקעג טינ :55 רעּביא זיּב ןסקַאװעגסיוא דנַאּב רעד זיא .טריטקעיָארּפ ןעוועג תליחּת

 טזּומעג ירעדייל ןּבָאה ןעלקיטרַא ייר א ןוא .דנַאּב ןטשרע םעניא ןיירַא טנעקעג לַאירעטַאמ רעצנַאג רעד טינ

 לקיטרַא רעד יסעיזנעצער ןוא ןטכיזרעּביא עשיפַארגָאילּביּב ,לשמל .יוװ) ןטייווצ ןרַאפ ןרעװ טזָאלעגרעּביא

 יײר ַא י"טרערדנוהרָאי ןט18 ןיא ןלדּתש ןוא רחוס רעשידיי ַא -- רעװָאכעלָאּב רעב, ץישפיל לאקזחי ןופ



 םענופ ןוא לעװער ןוא סַאי ןיא דניירפ ערעזנוא ןופ ייָאװָארָאּב יש יזעלנייוו -י יםּולּבלעגניר -ע ןופ ןטנעמּוקָאר
 גנּודנעװ רעזנוא סָאװ .גנַאלקּפָא רעטסמירַאװ רעד .(אפּוג טּוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןופ וויכרַא
 רַימ זַא יתוברע יד זנוא טיג .רעקירָאטסיה ערעגנּוי ןוא ערעטלע ערעזנוא דצמ טנגעגַאּב טָאה לַאירעטַאמ ךָאנ
 טָא רַאפ .שידיי ןיא גנּושרָאפ עשירָאטסיה יד ןלעטשקעװַא טסנרע גנּוּבערטש רעד ןיא םַאזנייא טינ ןענייז
 .חוּכ-רשיי ןוא קנַאד ןפיט רעזנוא רעטעּברַאטימ עלַא סיוא רימ ןקירד ףליהטימ ןוויטקַא ןרַאפ ןוא גנַאלקּפָא םעד

 רעד ןופ רעציזרַאפ-ןרע םעד קנַאד ןפיט רעדנּוזַאּב ַא ןקירדּוצסױא בוח רעזנוא רַאפ ןעניפעג רימ
 םַיּב ןעגנּוזיײװנָא עלופטרעװ ענייז רַאפ .ווָאנּבּוד ןועמש 'ה ןבושח םעד :עיצקעס רעשירָאטסיה
 .ללכּב טעּברַא רעזנוא וצ סערעטניא ןוויטקַא ןייז רַאפ ןוא דנַאּב םעד ןריטקַאדער

 -רעטנוא רעזנוא טציטשעג לעיצנַאניפ ןּבָאה סָאװ ןענָאזרעּפ יד ךיוא ןענידרַאפ קנַאד ןטסמירַאװ םעד
 !ןרָאטקעריד-"טניָאשזד , יד ךיוא יװ יקרָאי-ּינ ןיא טּוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידִיי ןופ דניירפ יד - יגנּומענ
 .רעצייווש .ד ןוא ןעזָאר -י ר"ד ה"ה

 ;ןטיײקירעװש ענעעזעגסיוארָאפמּוא עסיורג ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז רימ ןּבָאה דנַאּב םעד ןקורד םייּב
 -(ןילרעּב ןיא -- לייט רעניילק ַא) עשרַאװ ןיא ןעיירעקּורד ע כ ע לטע ןיא טצעזעג ןעוועג זיא רע זַא ןגָאז וצ גּונעג
 עיפַארגָאטרָא רעד ןופ טייקכעלטייהנייא יד ךיוא ;ןרעלעפקּורד ייר א ןלַאפעגנײרַא ןענייז תוּביס יד טָא ּבילוצ
 ןטייקירעװש ענעזיוועגנָא יד ףיוא טקוקעג טינ .רעייז ןרעױדַאּב רימ סָאװ ,ןטילעג קינײװ טינ ןּופרעד טָאה
 יד ןעקנַאד רימ ןוא .ףוס ןויּב עּבַאגסױא יד ןריפרעד ןעגנּולעג ךָאד "עגיל-רּוטלּוק , גַאלרַאפ םעד זיא
 ןרעדנּוזַאּב ַא :טכַאמעג ייּברעד ןּבָאה יז סָאװ .ןעגנּוגנערטשנָא יד רַאפ גַאלרַאפ ןופ רעקינכעט ןוא רעטלַאװרַאפ
 לַאטנעמּולּב 'מ 'ה ךיוא יװ .טרָאּפָאּפַאר *י ןוא רערעל .מ ה"ה יד .דניירפ ערעזנוא ךיוא ןענידרַאפ קנַאד

 :עּבַאגסױא רעד ןופ טַייז רעשינכעט ןוא ריטקערָאק רעד ףיוא טסַאּפעגּפיוא ןּבָאה עכלעוו יעשרַאװ ןיא

* 

 ןיא ףיוה-ןטסיקנַארפ םעד ןגעוו סעגרָאּפ סעזָאמ ןופ תונורכז-לַאניגירָא יד זַא .ןזייװנָא רימ ןליוו ףוס םואק

 ערעזנוא ןופ ןעגנּואימַאּב יד קנַאדַא ןעמיקַאּב רימ ןּבָאה .שידיי ןיא ָאד ןקורד רימ עכלעו .ךַאּבנעּפָא

 ןּבָאה יתונורכז יד ּוצ ריפניײרַא רעד טרעהעג'ס ןעמעװ .רעּבלעג ימ ינ ר"ד רעסיוא ;ןיװ ןיא דניירפ

 ףלָאדּור ריד ןוא טנַאמַאיד לּוַאּפ ר"ד ךיוא טנעמּוקָאד םעד ןעמּוקַאּבסױרַא םייּב ןפלָאהעגטימ ליפ

 .קנַאד ןעמירַאװ רעזנוא סיוא רַאפרעד ייז ןקירד רימ ןוא .ץנַאלג

 עיצקעס רעשירָאטסיה רעד רַאפ

 טּוטיטסניא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי םענופ

 רעווָאקירעשט יא

 1929 יַאמ ,ןילרעּב



 ט ל א הני א

 י + +טייקיטעט עשירארעטי? ןוא ןּבעל ןייז .רעװָאנַאה עטנ-ןתנ -- ןָאטלעַארזיא יי ריד

 קי יירד יי עניַארקּוא ןופ ןּברּוח רעטייזוצ רעד -- (ןילרעּב) ווָאנּבּוד ןועמש .ּפָארּפ
 . י + י"אניירקוא ןמו ןמוא ןמ הלודג השעמ , קינָארכז סקלָאפ רעד ןופ

 וו ןוא ןטא ןיא) ןיפ יא וי ןאװ תודי א יה = יטב סוקצורב ײ ריד
 א לי . : (טרעדנּוהרָאי

 ."תוצרא עּברא דעו, םענופ לעטשנעמַאזּוצ רעד -- (עשרַאװ) רעּפיש י ר"ד
 "תוצרא וי דעי, ךקמ עטכשי רעד וצ ; ןטסעגעד עשיליוט -- (עשרַאװ) רעּפיש י ר"ד

 :,* = : : . + * (ןלַאירעטַאמ-וװיכרַא טיול)

 א = ּבױהנָא 0: ,תובושּתו-תולאש יד ןיא תודע-תויבג עשידיי --(ביבא-לּת) ווָאשַאּבּור ןמלז
 . 6 6 + + * * * * + * * טרעדנוהרָאי ןטשזז ףוס ויּב

 רעטלעלטימ ףֹוס עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ עטּכישעג רעד ֹוצ -- (עשרַאװ) םולּבלעגניר יִצ ר"ד

 היי ןטאשדזז םעניא ןדיי עשיליוּפ ןגעוו עדנזייר עשידנעלסיוא - (ןיוו) רעּבלעג ימ ינ ר"ד

 ןַא טימ -ךַאּבנעפָא ןיא אפ קב םעד ןגעװ סעגרָאּפ סעזָאמ ןופ תונורכז
 הק יב 2 סא סט סי 00 אס יט - י י (ןיװ רעּבלעג ימ ינ ר"ד ןופ ריפניײרַא

 (עלימיסקַאפטימ) ווירּב עשידיי ענייז ןיא ןָאטלעדנעמ השמ - (ןילרעּב) יקסנַאידָארָאּב םיה רוז

 יפָארפ (0 :רעווַאקירע שט יא - ריפניירצ (1 :החּפשמ סלַאסַאל ןופ ווירּב עשידיי
 ןטסקעט (3 :לַאסַאל א אי וי סוחיה ?תלשלש םּוצ - (ןילרעּב) רעיַאמ ווַאטסּוג ר"ד
 2 2 9 0009 0 סט 6 6 א + (סעלימיסקַאפ טימ) ווירּב יד ןופ

 א א טפלעה ראטע יז ןיא ןסיירּפ ןיא גנּוגעװַאּב-דמש יד -- (ןילרעּב) סענעמ יא
 0098 י * * * * * י * (ןלַאירעטַאמ-וװיכרַא טיול) טרעדנוהרָאי

 2 רעשידיי יז רַאפ ףמַאק ףעופ עוַאפ עטייווצ יד - (קרָאי-ּוינ) ןיקרַאּב המלש
 2 + 0- ם"וס סי" ס ' י 0 ס 908 ס .0 פי סו 1980) דנַאלגנע ןיא

 * י י * י 1868 ןופ דנַאטשפיוא ןשילױּפ םעד ןיא ןדיי - (קרָאי-ינ) יקצַאש בקעי ר"ד

 גנוגעװַאּב א יי אקס רע כי יד וי ּבײהנָא רע - (ןילרעּב) רעװָאקירעשט יא
 2 עק . עט : . * * י(הפוקּת סנַאמרעּביל)

 -יצָאס אש בך א יד) עי םירבעה םיתסילאיצוסה תדגא סקנּפ,
 : . י (סעלימיסקַאפ טימ ;1876 ןיא ןָאדנָאל ןיא ןייארַאפ ןשיטסילַא

 י טפירשטייצ רעשידיי-שיסּור רעטשרע רעד ןופ עטכישעג רעד וצ -- (סעדָא) יָאוװָארָאּב יש

 סי +* * * * * + * י * * * י * * + + * ָאװָארָאּב .ש ןופ לקיטרא םּוצ - ישט יא

 ריפנַײרַא ,ןֵא טַימ 'ר ,רטמ אי יּב יא ןכ יט טי יטנעראפנ טינ ַא ר ןיא דיי רעד ,
 258 : : * ישט -א ןופ

 --יקסנַאידָארָאּב םייח ר"ד (9 :עיצקַאדער רעד ןופ המדקה (1 :"םידיסח ןיפ רָאטַאיעט ,
 (סעלימיסקַאפ טימ) עסעיּפ רעד ןופ טסקעט (8 !"םידיסח ןיפ רָאטַאיעט , םּוצ עידוטש-ריפנײרַא
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 ןלַאירעטַאמ ןוא ןטנעמּוקָאד
 1671 ןיא "תוצרא עּברא דעו, םענופ שידיי ןיא םיזורּכ ייווצ - (ןילרעּב) ווָאנּבּוד יש .ּפָארּפ

 6 6 + * * * * * * * . ' י (סעלימיסקַאפ טימ ;סקנּפ םענערױלרַאפ םענופ טַאלּב ַא)

 * י י((עלימיסקַאפ טימ) "ןאדרּב לע הרומח העובש , - (ןיוו) ןײטשכַאװ דרַאהנרעּב רייד

 ;1784) ד"מקת רָאי ןיא להק רעניװ םענופ לָאקָאטָארּפ רעטשרע רעד -- (ןיו) תויח לואש
 8 0 8 0.6 סו ס "סיט סם 0 06 יי סט 0 8 סו 0 סו ר ס (סעלימיסקַאפ טימ

 תוקולחמ-םינּבר יד ןופ עטכישעג רעד וצ (1 -- תזטמוט81:4 :(קרָאיײוינ) יקצַאש בקעי רייד
 רעשיליוּפ רעד ןגעק ןדיי רענילּבּול יד ןופ ףמַאק רעד (9 :היי ןטאשדזוז ףוס םּוצ ענליוו ןיא
 דלָאהנעגּוט בקעי (4 ;1818 ןופ ריציפָא ןשידיי-שיליוּפ ַא ןופ השקּב ַא (8 :1818--1817 ןיא לּוש
 בר רעװעשרַאװ םענופ םידמלמ ןגעוװ ארוק-לוק רעטנַאקַאּבמּוא ןַא (8 :ץנוצ דלָאּפָאעל ןוא
 ;ןליוּפ ןיא לכיּב שישטייד-שידיי א ןופ טָאּברַאפ ַא (6 :(עלימיסקַאפ טימ) ןָאזדיװַאד םייח 'ר
 י י* * השקּב עטגָאזעגּפָא ןַא (8 :ןלױּפ ןיא "שובלה תריזג , רעד ןופ עטכישעג רעד וצ (ז

 עיציטעּפ א (2 :המדקה (1 :וויכרַא ןיימ ןופ - (עשרַאװ) ןַאּבַאלַאּב ריאמ רייד יפָארּפ
 לארשי-ינּב וניחאל , (8 :(שטייד) 1818 ןיא טנעמַאלרַאּפ רעניוװ םוצ ןדיי רעגרעּבמעל יד ןופ
 ןופ רבק ןפיוא דיל-רעיורט ַא (4 ;(1848 רָאי ןופ שידיי ןיא ףורפיוא) "םירפּכּב םיכשויה
 ןַא (5 +:(עלימיסקַאפ טימ ;שטייד) דלעפנעמּולּב ףסוי ןופ - ןהֹּכ םהרבא רעניּבַאר רעװעקַארק
 :(עלימיסקַאפ) 1846 ןיא גנּוריגער רעשירָאזיװָארּפ רעװעקַארק רעד ןופ ןדיי יד וצ ףּורפיוא
 ןופ ףּורפיוא (7 :(עלימיסקַאפ) 1848 עקָארק 'סלעזיימ שירעּב 'ר ןופ םַארגָארּפ-לַאװ (6
 * י (עלימיסקַאפ) 1848 ןיא .וװּושעשזר ןיא ןעיורפ עשיליוּפ-שידיי יד וצ רעטיר עדליטַאמ

 םהרבא רעניּבַאר ןופ גנומסּפָא יד ןוא ןיײטשנרַא שריה 'ר -- ((ןיוו) ױדנַאל דערפלַא ר"ד
 2 יי לי .י 2: יי ד סי 5 :4 ז-= 0 + + =. += "= (בנולייטטימ) ןהּכ

 יּבױל א (1 :ןקעטָאילּביּב ןוא ןוויכרַא רענליוו ןופ - (ענליװ) ןָאק סחנּפ .גַאמ
 ןיא ןּבעל םענופ (9 ;(עלימיסקַאפ טימ) זז ענירעטַאק דובכל הליהק רעװעליהַאמ רעד ןופ דיל
 יקסווָאטַאינָאּפ טסּוגױא ווַאלסינַאטס רובּכל גנּורעייפ יד (8 :ה"י ןטאצזז ףוס ָאטעג רענליוו
 ןשיליוּפ ןופ טסניד ןיא ןדיי (4 ;(עלימיסקַאפ טימ) 1764 ןיא לּוש-טָאטש רענליוו רעד ןיא
 רענליו םייּב לּוש-עירעשּוקַא רעד ןיא ןעיורפ עשידיי ;(1818) יקסווָארּבמָאד לַארענעג
 . י * * * * שריה רעטָאפ ןייז ןוא ָאקשטַאילק ןַאילּוי (6 :(1824--1811) טעטיסרעווינּוא

 יד ןוא םינלדּתש-םיריבג (1 :ןוויכרַא עשיסּור יד ןופ - (ןילרעּב) רעװַאקירעשט .א
 טלגנַארעג ךיז ןּבָאה ןטסינַאטנַאק יװ (2 :(1895--1594) "ןדַאירזַאר , ןוא ענישטּורקער ןופ תוריזג
 -סּור ןופ טנַאק ברעמ-םורד ןיא ןקַאלַאּפ יד ןגעק גייצקרעוו סלַא ןדיי (8 ;דמש-גנַאװצ טימ
 טַאנעס ןַיא טּוּפסיד ַא ןגעו ןדִיי א ןופ גאלשרָאפ ;(1861) דנַאטשפיוא ןשיליוּפ םעד ברע דנַאל
 ייוצ (6 ;(1888) ?יקסוװָאטַאּפָא דמּושמ רעד זיא רעװ (8 ;(1869) םייּבר עשידיסח יד טימ
 * + * * י * י * (1891--1890) םינּבר יד ןופ ןוא טכַאמ רעד ןופ -- ןרַאלּוקריצ עמייהעג

 תבוטל ןיװ ןיא דלישטָאר ןָאמָאלַאס ןָארַאּב ןופ תולדּתשה יד -- (ןיו) רעּבלעג .מ :נ רייד
 טי ר א יי 5 2 יי אי יי אי יש יש += + (-- 1840 ןיא ןדיײ עשיסור יד

 וצ וירּב סלרעּפ ףסוי (1 :וויכרַא סלרעּפ ףסוי ןופ - (גרעּבמעל) זעלנייוו לארשי
 לדנעמ ןופ (8 :טייפ ןועמש ּוצ ןיפעל לדנעמ ןופ ווירּב ַא (2 ;יקסװָאטירָאק לַארענעג
 . 6 6 + + + א + + + + + + * * * * * * * (טנעמגַארּפ) וירּב ַא סניפעל

 * 6 * * * * * * י י י י * 44819) הניהּת עשירָאטסיה ַא -- (עשרַאװ) יקצּולירּפ חנ

 - * 1999- 1957 ןכַארּפש ענעדײשרַאפ ןיא רּוטַארעטיל עשירָאטסיה עשידיי :עיפַארגָאילּביּב

 ג.טזוז--אזז * י *  * י י (שילױּפ רעדָא) שטייד ןיא ןעלקיטרַא יד ןופ רּוציִק

 :דנַאּב םעד ןיא םירּוציק עטסקיטכיוו יד
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 טייקיטעט עשירַארעטיל זּוא ןּבעל ןייז ,רעװָאנַאה עטנ-ןתנ

 ןָאסלעַארזיא .י ר"ד ןּופ

 רעד ,ןָאסלעַאריא .י ר"ד רענעּברָאטשרַאפ רעד
 ןּופ רעטסיגַאמ .ןּוא טסילַאטנעירָא רעשידײ רעלּופטסנידרַאֿפ
 מײקנדַײשַאּב רעכעלטנײװעגרעסיוא ןײז קנַאדַא זיא ,עטבישעג
 יד ןיא רעּבָא .טנָאקַאּב קינײװ ןעװעג םלוע ןטײרּב םעד
 טימ ןקירּוע ןכָאנ .טּוג םיא ןעמ ןעק ןזירק עכעלטפַאשנסיװ
 עשילַאטנעירֶא רַאפ טּומיטסניא םעד גנונעכיצסױא ןַא
 ןיא טעּברַאעג ןרָאי ליפ רע טָאה גרּוּברעטעּפ ןיא ןכַארּפש
 "נַארפ ײר ַא ןיא ןעמּונעג לײטנָא טָאה רע ּואח ,דנַאלסױא
 .סיוא עכעלטּפַאשנסיװ עשיאערּבעה ןּוא עשישטייד ,עשיזיוצ
 .נעקרענָא סלַא טעּברַאעגטימ רע טָאה דנַאלסּור ןיא ,ןּבַאג
 ךיױא יװ :עידעּפָאלקיצנע רעשיסּור רעד ןיא טסיּבַארַא רעט
 ,"רָאכסָאװ, ןיא סרעדנוזַאּב ;ןּבַאגסױא עשידיי:שיסּור ןְוא
 *נכײצעגסױא ןײז טימ רקיע רעד ןרָאװעג טנַאקַאּב זיא ןּוא
 ףסוי ןּופ שיסּור ןיא גנּוצעזרעּביא רעכעלטּפַאשנסיװ רעט

 .קרעװ סעסּויװַאלּפ
 רענעּברָאטשרַאּפ רעד טָאה עלָאר עקיטכיװ רעײז א

 -- ,סעצָארּפ-סיליײּב םעד תעּב רעלשּפַאשנסיװ סלַא טליּפשעג

 יװ םעמּכ טלעװ רעכעלרעסױא רעד זיא סָאװ ,טקאפ א
 רעפטנע םעד רעּביא טעּברַאעג ליפ טָאה רע .טנַאקַאּב טינ

 -לָאג, ַא רַאפ ןעמ טלַאה טרעדנּוהרָאי ןט16 םעד
 ײז ךיז טָאה סע .ןלױּפ ןיא ןדיי יד ייּב "טייצ רענעד
 .ַאל עלעירצטַאמ רעייז ןּוא קיאּור ךרעּב טּבעלעג טלָאמעד
 ןּופ .עטכעלש ןייק טינ ןיײמעגלַא ןיא ןזעוועג זיא עג
 ןּבָאה יײז .ןטילעג קינײװ ייז ןּבָאה תוריזג עשימָאנָאקע
 ןוא ןעלדנַאה ןּוא ןרָאפמּורַא יײרפ טכער סָאד טַאהעג
 -ּוַא רעד דצמ האנש ערעדנּוזַאּב ןייק טליפעג טינ ןּבָאה
 השמ 'ר לודג רעשינּבר רעטנַאקַאּב רעד .הביבס רעקימ

 ווירּב ַא םענייז ןיא סיוא ךיז טקירד (א"מר) שילרעסיא -
 דנַאלשטײד ןּופ ןעמּוקעגקירּוצ זיא רעכלעװ ,בד ַא ּוצ
 טיורּב לקיטש ןקּורט ַא רעסעּב, :ןושלה הזּב ,ןלױּפ ןייק
 זיא האנש יד ּואװ ,דנַאל ןיא זנּוא ייּב ָאד החּונמ ןּוא
 .(1 "דנַאלשטייד ןיא ןּבעל סָאד יװ ,סיורג ױזַא טינ

 -ּו א ןיא עגַאל עשידיי יד ןזעועג זיא רעסעּב ךָאנ
 עינּוא רענילּבּול רעד ךָאנ ךיז טָאה עכלעװ ,עניַארק
 -ּוא ןּוּפ גנוריזינָאלָאק יד .ןליױּפ טימ טקינייארַאפ .(1569)
 רעּבָא ,םַאזגנַאל רעייז ןעגנַאגעג טלָאמעד זיּב זיא עניַארק
 :רָאפ ןָאטעג קּור ַא קרַאטש ךיז יז טָאה טייצ רענעי וצ

 "רעּפסקע רעזעיגילער, רעד ףוא גנּוקידײטרַאפ רעד ןּופ
 -עק רעסױרג א קידנעײז .ןדײ ײּב םד-תלילע ןגעװ "עזיט
 רּוטַארעטיל רעשינּבר ןּוא רעשידּומלּת:שילּביּב רעד ןּופ רענ
 ר"ד טָאה ,רעקירָאטסיה רעטלּושעג = שיאעּפָארײא ַא ןוא
 ןילַאנַא םעניא לײטנָא ןטסװיטקא םעד ןעמּונעג ןָאסלעַארזיא
 ךיז טימ טלעמש רעפטנע רעד טָא .עזימרעפסקע רעד ןּופ
 .םעד ןּוּפ עיּפָאק א .קרעװ ךעלטפאשנסיװ ךעלדנירג .ַא רָאפ
 טציא ךיז טניפעג ,רי"בתּכ ןיא ןּבילּבעג זיא רעכלעװ ,קרעװ
 .םנעה ערעמּוא ןיא

 עטניןתנ ןנעװ ָאד ןקורד רימ סָאװ ,לקימרַא םעד
 ךָאנ ןענָאסלעַארזיא ר"ד ןּופ ןעמּוקַאּב רימ ןּבָאה ,ןרעװָאנאה
 טשרע .װעיק ןיא טניױאװעג םָאה רע תעּב ,1920 רֶאּי ןיא
 םיא טײקכעלגעמ יד רימ ןּבָאה - םױמ ןײז ךָאנ - טציא
 ןּברָאמשעג זיא ןָאסלעַאריא ,י ר"ד .ןכעלטנפערַאפ ּוצ
 לײט ַא .רָאי 70 ןּופ רעטלע ןיא ,עװַאּביל ןיא 1926 רָאי ןיא

 םּוצ רעּבירַא םנטצעל זיא השּורי רעשירַארעטיל ןייז ןּופ
 : .םּומיטסניא ןכעלטפאשנסיװ ןשיריי

 .עיצקַאדער

 -- סעשטישטכַאילש ענײלק ,ןטַאנגַאמ ,םיצירּפ .סיוא
 ןּבָאה ןּוא עניַאּוקּוא ןייק ןָאטעג זָאל א ךיז ןּבָאה עלַא

 -רּוק ַא ןופ ךשמ ןיא .דנַאל טצעזַאּבמּוא סָאד ןעמּונרַאפ

 -עלק ןּוא עסיורג ןסקאוועגסיוא ןטרָאד ןענעז טייצ רעצ
 יד ךָאנ ךײלג .ךעלטעטש ןּוא טעטש ,סעקטנָאיַאמ ערענ
 טָאה סָאד ןּוא ,ןדיי ךיוא ןעמּוקעג ןיהַא ןענעז רעציזַאּבטּוג
 טלקיװטנַא ןּבָאה ןדיי יד .דנַאל םעד ןצונ ליפ טכַארּבעג

 -עגטימ קרַאטש ןּבָאה ןּוא תוכאלמ יד ןּוא רחסמ םעד

 .דנַאל ןּופ בצמ ןשימָאנָאקע םעד ןקיטסעפרַאּפ ּוצ ןפלָאה
 עצנַאג ּוליפֲא ןּוא רעטיג עדנעוַא ןיא ןטלַאה ןנעלפ ייז
 ןליּפש לָאמּוצ ייז ןגעלפ ךעלטעטש ענױזַא ןיא ; ךעלטעטש

 .06 לטצטש ןּופ רעטלַאװרַאפ סלַא ,םיּתּבילעּב ןּופ עלָאר יד
 ןעקנעש ןטלַאה ,ןרעײטש יד ןרידנערַא ָאד ןגעלפ ייז

 ,טפַאשטריװדנַאל טימ ןקיטפעשַאּב ךיוא ךיז ןגעלפ ןּוא
 יד זַא ,טלייצרעד ינָאדנעמָאק טַאגעל סטסּפױּפ םעד
 -פעשַאּב ,םוטנגײא-דרע ןציזַאּב עניארקּוא ןיא ןדיי
 ךיוא ךיז יז ןענעז רעּבָא ייּברעד ןּוא לדנַאה טימ ךיז ןקיט
 "עמ טימ בורייּפלע ,ןטפַאשנסיװ טימ קסעתמ ליפ
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 עכע-לגצמרַאפ ןענעז סָאד .עימָאנָארטסַא ןותצ ןיציד

 -קַאּפ ןטלעז'טינ ןגעלפ עכלעװ ,ןשטנעמ עטכַאעג ןּוא

 -ילּכ ןגָארטעג ןּבָאה ייז .רעשרעה עקיטרָא יד ןייז שיט

 עקימּורַא יד יװ ,טכער עקיּבלעזיד טָאהעג ןּוא ןייז

 יד זַא ,ןיא טלייצרעד ןידמע בקעי ,(3 "גנורעקלנפטּב

 עכעלקערש יד ברע הפּוקּת רעד ןיא עניַארקּוא ןיא ןדיי

 ,תומכח עכעלטלעװ טימ ןעװעג קסעתמ ךיז ןּבָאה ןרָאי

 ןשידיי םענּופ םיאנּת עקיצניג יד .(4 םיינוציה םידּומיל טַײמ

 ןדיי ליפ ןגיוצעגוצ ןיהַא ןּבָאה עניַארקּוא ןיא ןּבעל

 טלָאמעד ךיז טָאה'ס ּ?ואװ ,רעדנעל ערעדנַא ןּופ

 ןדיי יד ּואו ,דנַאלשטיײד ןּופ סרעדנוזַאּב ,טּבעלעג רעווש

 יד ןּופ ןטילעג קרַאטש טרעדנּוהרָאי ןט16 ןיא ןּבָאה

 ןּבירטרַאפ ןּוא טפדורעג ייז טָאה'מ ּואוו ,תופידר עקידנעטש

 .(5 רערעדנַא ןַא ןּופ לָאמַא ,טָאטש ןייא ןּופ לָאמַא

 ךיוא עניַארקּוא ןיק ןעמּוקעג זיא דנַאלשטיײיד ןּופ

 -ַאה 9 טכ"|ת ג טמַאטש סע רעכלעװ ןּופ ,החּפשמ יד

 עקיזָאדיד זַא ,טזײװַאּב ןעמָאנ-עילימַאפ רעד .6 רע װָאנ

 לייו ,רעװָאנַאה טָאטש רעד ןּופ טמַאטשעג טָאה החּפשמ

 ,טעטש יד ןּופ ןעמענ יד ןעמּוקַאּב טלָאמעד ןגעלּפ ןדיי

 עילימַאפ יד ןעװ .(6 ןזָאלרַעפ טזּומעג ןּבָאה ייז עכלעוו

 טיג זנּוא ויא - דנַאלשטייד ןּופ טרירגימע טָאה רעװָאנַאה

 רָאי ןיא טריסַאּפ סָאד טָאה ,טגייש סע יװ .רָאנ ,טנאקַאּב

 ןּבירטרַאפ קיטליגדנע ןדיי יד ןענעז טלָאמעד לייוו ,3

 ,(6טָאטש רעטנָאמרעד רעד ןּופ ןרָאװעג

 הָאוטסָא ןעװעג זיא טָאטש:יטרּוּבעג סעטנ-ענ

 -עג ןריוּבעג זיא רע זַא ,ןייז רעשמ ןָאק'מ ;(6ילָאװ)

 ירָאי ןט17 םענּופ ןרָאי רעקיצנָאװצ יד ּביוהנָא ןיא ןרָאװ

 =-גנואיצרעד ענייז ןּוא טייהדניק ןייז ןגעװ .טרעדנוה

 יװ רָאנ .טינ תועידי םּוש ןייק ךיוא רימ ןּבָאה ןרָאי

 עכעלטנייוועג יד ןעמּוקַאּב רע טָאה סיוא טוייװ סע

 רע סָאװ ,עקיּבלעזיד-,טייצ רענעי ןּופ גנּואיצרעד עשידיי
 ,"הלוצמ ןוי, ךּוּב ןייז ןופ ןטייז עטצעל יד ףיוא טרעדליש
 ןדיי יד ןּופ ןּבעֶצל ןקיטסייג םעד טּבײרשַאּפ רע ּואו
 סָאװ ,הביבס ַא ןיא ןסקַאװעגסױא זיא רע .(10 ןליױּפ ןיא
 -גיא עקידתוינחור עקרַאטש טימ ןעגנורדעגכרּוד ןזעוועג זיא
 טָאטשטּפױה יד ןזעװעג טלָאמע7 זיא הָארטסָא .ןסערעט
 רעטכידעג ַא טימ ,(גגטּפַאשדּואװעיאװ רענילָאװ רעד ןּופ
 טָאטשלדנַאה עכייר עקיזָאדיד .גנּורעקלעפַאּב רצשידיי
 ,הרוּת-םוקמ ַא סּלַא טמשעג קרַאטש טייצ רענצי ןיא טָאה
 ןוא ןטסידּומלּת ענעעזעגנָא ליפ טניואוועג ןּבָאה סע ּואװ
 -- םילודג עטמירַאּב יד טּבעלעג ןּבָאה ןטרָאד .םינרמל
 תבישי-ישאר עקיטרָא יד ךיוא קיטייצכיײלג ןּוא םינּבר יד
 רעד ןּוא (א"שרהמ) שלדיא ?אומש ,(ל"שרהמ) אירּול המלש
 -- "בהזיירוט, ךורע ןחלש םעד ּוצ שּוריּפ םענופ רּבחמ
 -ָאג ןרעטנּוא טנַאקַאּב רעמ זיא רעטצעל רעד ;ױלה דוד
 .(12"ז"ט, .ןעמ

 -עג טינ ךיוא ,סיוא טזייוו ,זיא רעטָאּפ סצטנ-ןתנ
 רע זַא ,ךעלגעמ זיא'ס ןּוא ,דיי רעטּושּפ א טַאלג ןּופװ

 4 טייקיטעט עשירַארעטיל ןּוא

 ןיז ןייז ןפוא לכּב ; תונּברה:אסּכ םעד ןעמּונרַאפ ץעגרע טָאה

 לא, םעד ןיא ןּוא ,ר"וּהומ -- לטיט ןטימ םיא טּפּור

 ,ןדער רעטעּפש ןלצװ רימ ןכלעװ ןגעװ ,"םימחר אלמ

 -ןתנ טָאה דניק סלַא ."השמ "ר ברה ונירומ, רע טסייה

 רע טָאה רעטעּפש .רעטָאפ ןייז ייּב הרוּת טנרעלעג עטנ

 םייּב -- ךעלגעמ ,הבישי רפצהָארטסָא רעד ןיא טנרעלעג

 הבישי-שאר ןעװפג זיא א"שרהמ רעד ;ןײלַא א"שרהמ

 ,1632 רָאי ןיא טיוט ןזיּב הָארטסָא ןיא

 ןעטנ.ןתנ רעּבָא טָאה ןײלַא דּומיִל רעשידומלּת רעד

 -טרעטניארַאפ ךיז טָאה רע ןּוא ,ןקידירפַאּב טנָאקעג טינ

 ןיא טפיטרַאפ ךיז רע טָאה רקיע רעד .הלֹּבק טימ טריס

 טלָאמעד טָאה סָאװ ,י"רא םענּוּפ ריטַארעטיל-הלּבק רעד
 ךיז טָאה ןּוא ןליױּפ ןיא ןעגנירדוצניירַא ןזיװַאּב ןיוש

 -יזַאדרעד רַאפ .עניַארקּוא ןיִא ןיוא טײרּפשרַאפ קרַאטש

 עקרַאטש ַא טריפעג טלָאמעד ןּבָאה הטיש רעיײנ רעק

 לארשי סרעדנּוזַאּב ,םידימלּת טי"רא םעד עדנַאגַאּפַארּפ

 -ידיי ךס ַא רעּביא ןרָאפעגמּורַא זיא רעכלעװ ,(13 קורס

 ,הרוּת סי"רא םצד ןרעטיירּברַאפ ּוצ ידכּב ,םיבּושי פש
 ןיא טָאה רעטצעל רעד .לימלש המלש  םידייא ןייז ןּוא

 ןביהעג עּפָארײא ןיא תוליהק עקינײא ּוצ חירּב ענייז

 הרוּת סי"רַא םעד .,(1?ןײרַא ?מיה ןיא זיּב י'רא םצד
 ןיא 5ּכ םדוק טַירּפשרַאפ לענש ןרָאי ענעי ןיא ךיז טָאה

 ,דנַאלָאה ןיא ןּוא דנַאלשטַייד ןיא רעטעּפש ןּוא *עילַאטיא

 יד ויא ָאד ןלױּפ ןייק ןעמּוקעג יז זיא ןטרָאד ןּופ ןּוא

 ןתנ ןופ תולעפתה טימ ןיָאװעג ןעמּונעגּפיוא הטיש עיינ

 "ּוִֹצ ריא ּוצ זיא עניַארקּוא ןיא .,(15 ןיז ענייז ןּוא אריּפש

 - םיא טּפּור ןעמ יװ רעדָא ,ץיװָארָאה היעשי ןענַאטשעג
 רע ;הילש רעד - "תירּבה תוחול ינש, רוּביה ןייז טול

 רע .(16 הָארטסָא ןיא בר טייצ עסיועג א ןעװעג זיא
 לע ןעמּוקעגמּוא זיא רעכלעװ ,שילָאּפָארטסָאמ ןושמש ןּוא

 יד ןוצװעג עניַארקּוא ןיא ןענעז ,ענָאלָאּפ ןיא םשה-שודיק

 ,(47 הלּבק סי"רא םעד ןּופ רעגנעהנָא עטסקיטכיװ
 ןטלַאהעג טָאה עטנ- ןתנ סָאװ ,הּכוס-ימעט, השרד יד

 "עג רעטעּפש זיא סָאװ ןוא עקָארק ןיא רָאי ןט1646 ןיא

 רעד ןופ ןױש טָאה רע זַא ,טזײװַאּב ,טקורדעגּפָא ןעוו

 ריא ןיא ןּוא הלּבק ןיא תועידי עפיט טכַארּבצגטימ םייה
 רצ תעשּב ,רעטעּפש ."רהוז; םעניא - רוקמ ןטסקיטכיװ

 םידיסת עטרעטסיײגַאּב ןשיװצ עילַאטיא ןיא טּבעלעג טָאה

 ,תורצ יד ןּופ םשור םעד רעטנוא ןעוועג זיא ןּוא הלבק ןּופ

 ןיא ןעזעג ןגיױא ענעגײא עניז טימ טָאה רע עכלעװ

 הלּבק ןיא טפיטרַאּפ ןצנַאגניא ךיז רע טָאה ,עניַארקוא

 קחצי ןּופ - י"רא םענּוּפ דיסח רעסייה ַא רָאג ןרָאװעג זיא ןּוא

 דמערפ ןזעװעג טינ םיא ןענעז ייּברעד .הרוּת סאירול

 8 טַאהעג קיטנָאק טָאה רע .תומכח עכעלטלעוו יד ךיוא

 ?הלוצמ-ןוי , ךּוּב ןייז ןיא .(18 עטכישעג ּוצ היטנ רעדנּוזַאּב

 ןּוּפ שוה ןשירָאטסיה םענייפ ַא סירַא רע טזייװ

 ,צשילױּפ יד טנעקעג טָאה רע .רעקירָאטסיה ןתמא א

 ןוא ,ןכַארּפש עשינעילַאטיא ןוא עשינײטַאל ,עשישטייד
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 .ךּוּברעטרעװ ןקיכַארּפש - ריפ ַא טסַאפרַאפ טָאה
 ןייז וצ ןרָאפעגרעּבירַא וע זיא הנותח ןייז ךָאנ

 רע טָאה טנייש סע יװ ,(שסװַאלסַאז ןייק (גיםהרבא 'ר רצווש
 טייצ ןופ טנעלפ ןֹּוא תודיגמ טימ טקיטפעשַאּב ןטרָאד ךיז
 ןטלַאה תוליהק ערעדנַא ןיא ךיוא  ןרָאפסױרַא טייצ ּוצ
 סָאװ ,השרד יד טנָאמרעד ןעוועג ןיוש זיא ןּביוא .תושרד
 װַאלסַאז ןיא .עקָארק ןיא 1646 ןיא ןטלַאהעג טאה רע
 רע טָאה יצ ;(21רעטכעט ייווצ ןרָאװעג ןריוּבעג םיא ןענצז
 ,טנַאקַאּב טינ זנּוא זיא רעדניק ערעדנַא ךאנ טַאהעג

 סע ויּב ,ךעלקילג ןּוא קיאּור טּבעלעג רע טָאה ױזַא
 רעד - טייצ עכעלקערש יד עניַארקּוא רעּביא ןעמוקעג זיא
 ליפ ױזַא ןופ לּת ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,טניװמערוטש
 גנּולקיװטנַא יד טלעטשעגּפָא טָאה סָאװ ,תוליהק עסיורג
 עקיזָאדיד .טייצ עגנַאל ַא ףיוא םוטנדיי ןשיניַארקּוא םענופ
 ןייז ןזָאלרַאפ ּוצ ןרעװָאנַאה עטנ-ןתנ ןעגנּואװצעג טָאה הרצ
 .ןקעטשרעדנַאװ םוצ ןעמענ ךיז ןוא ןּבעל קיאּור

 סָאװ ,רָאי סָאד,-.1648 רָאי סָאד ןעמוקעגנָא זיא סע
 טייהיירפ ןּוא עּפָארייא-לטימ ןיא הולשו םולש טכַארּבעג טָאה
 -רעיּפ טױ=7 ןעװ ,רָאי סָאד ,דנַא-לגנע רַאפ

 ןטייװצ םּוצ טלָאזעג סוטסירכ טָאה ,תואיבנ סנָאפַאל-עד |
 ,"רהוז, ןטיול ,ןעװ ןּוא טלעװ רעד רַאפ ןצניישרעד לָאמ

 -עג ויא רָאי עקיבלעזסָאד ןוא .חישמ ןעמּוק טלָאזעג טָאה
 'וא יד רַאפ ןייּפ ןוא תורצ עכעלקערש ןּופ רָאי ַא ןזעװ
 רענוד ַא יװ ,טרַאװרעדמּוא ,םיצולּפ .(22"ןדיי רעניַארק
 יָאק רעד טרעקַאלפעגפיוא טָאה ,גָאט ןלעה ןליטש ַא ןיא
 םעד ךרוד טריפעגנָא ,עניַארקּוא ןיא דנַאטשפיוא-ןקַאז
 ,דנַאטשפיוא רעד .יקצינלעימכ ןַאדנָאּב-"קינטָאס , רעניריגישט
 ןרעטנוא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא טנַאקַאּב זיא סָאװ
 ךרּוד ןרָאװעג ןפורעגסױרַא זיא ,"ט"ּתו ח"ּת תורזג, ןעמָאנ
 תוּביס עשימַאנָאקע ןּוא עשיטילָאּפ ,עזעיגילער ענעדיישרהַאפ
 -רעה יד -- ןקַאילָאּפ יד ןגעק טדנעװעג ןעװעג זיא ןּוא
 דנַאטשפיוא ןַא ןרָאװעג סָאד זיא שיטקאפ רעּבָא ,רעש
 טָאה קלָאּפ עשיניַארקּוא סָאד עכלעוו ,ןדיי יד ןגעק ךיוא
 -ַאֹּב עשילױּפ ענייז ןּופ רעפלעהטימ יד רַאפ ןטלַאהעג

 .רעקירד
 ןיילַא עסַאמ עשידיי יד טָאה רעּבָא ןתמא רעד ןיא

 םענּופ ןטַילעג ןומה ןשיניַארקוא םעד ןופ רעקיניײװ טינ
 ןָאט טוומעג טייהרענעגנּואװצעג טָאה ןּוא קורד ןשילױּפ
 גנּוגצװַאּב עקיזָאדיד .סענַאּפ עשילוּפ יד ןּופ ןליו םעד
 יִד ןּוא םּוטרעױּפ םעד עניַארקּוא ןיא ןסירעגטימ טָאה
 -ַאװכ ַא יװ טיירּב ךיז טָאה ןּוא גנורעקלעּפַאּב עשיטָאטש
 -עגפיוא יד .טנַאקירּפעינד ןצנַאג ןרעּביא ןסָאגעצ עיל
 ערעייז טימ טקינייארַאפ ךיז ןּבָאה רעניַארקוא ענענַאטש
 ןּבָאה עכלעװ ,ןרעטָאט רעמירק יד ,םיאנוש עקידרעירפ
 טימ ןעמַאזוצ ןּוא ,הלזג רַאפ טייהנגעלעג ַא רָאנ טכּוזעג
 ןּוא ןעװעּבַאר ּוצ ןּוטעג זָאל ַא ךיז ײז ןּבָאה ןרעטָאט יד
 גנורעקלעפַאּב עשילוּפ יד ןוא עשידיי יד ןענעגוהסיוו
 -רַאפ ןּוא טנערּברַאפ ןּבָאה ייז .החיצר רעכעלקצרש ַא טימ

 6 טייקיטעט עשירַארעטיל ןּוא

 סע רעװ ;געװ ןיא ןענאטשעג ײז ויא סָאװ ,ץלַא טקיליט
 טזּומעג טָאה טנעה ערעיײז ןיא ןלַאפעגנײרַא רָאנ זיא
 -צינלעימכ .טיוט ןרַאפ םישק םייונע ייז ןּופ ןייטשסיוא
 יד רעּביא תונוחצנ רָאּפ ַא ןטלַאהענּפָא ןּבָאה תולייח סיק-

 עצנַאג 8 טעגרהעגסיוא ןּוא טנערּברַאּפ ןּבָאה ,ןקַאילָאּפ
 -עג ,גנּורעקלצּפַאּב רעשידיי רעסיורג א טימ טעטש  ײר
 ןּוא וָארימענ טעטש עשידיי יד ןיא דָאּביטּולּב ַא טכַאמ

 טייװ טינ ,ענָאלַאּפ זיּב טגנַאלרעד ןּבָאה ןוא ןישטלוט
 .טניואועג טּכָאמעד טָאה עטנ"ןתנ ּואװ ,וװַאלסַאז ןּופ

 רעגנעל לסיּבַא ךיז טניול טָאטש רעקיזָאדרעד ףיוא

 םעד ןדער ןזָאל טייהנגעלעג רעד ייּב ןּוא ןלעטשוצּפָא

 .ןיילא ?הלוצמ'ןוי, ןופ רּבחמ

 ןוא װַאלסַאז ןּופ לרוג םצעד טּבײישַאּב עטנ-ןתנ

 'װַאלסַאז ןיא ןּבָאה רימ,, :138 ןושלה הזּב רעניואוונייא עריא

 (רעניַארקּוא םינוי יד ןוא ןרעטָאט יד זַא ,טרעהרעד

 ןדצי ןגעלפ רימ לייװ - ,ענָאלָאּפ טָאטש יד ןרעגַאלַאּב
 שדוחל 'א ,גָאטסניד .ענָאלָאּפ ןייק םיחילש ןקיש גָאט

 רעד ּוצ ןעמוקּוצ טנַאקעג טינ חילש רעד טָאה ,בא םחנמ
 םענּופ טלגנירעגמּורַא ןעװעג ןיוש ןיא יז לייו ,טָאטש

 -קירּוצ חילש רעד זיא ,ךָאװטימ ,ןגרָאמ ףיוא טשרע .אנוש

 םיאנוש יד זא ,הרּושּב רעקירעיורט רעד טַימ ןעמּוקעג

 סקצז יװ רעמ טינ טגיל װַאלסַאז .ענָאלָאּפ ןרעגַאלַאּב
 "עג רָאנ זיאס רעװ ,עלַא רימ ןענעז .ענָאלָאּפ ןופ ליימ

 קידנזָאלרעּביא ,טָאטש ןּופ ןּפָאלטנַא גָאטשרענָאד ,חוּכּב ןעוו

 ,הרוהס טימ ,סטּוג ןּוא ּבָאה טימ לּופ רעזײה ערעזנּוא

 רצזנּוא טעװעלַאשזעג טינ ,םיצפח ערעײט ןּוא םירפס

 סָאד ןוא ןּבעל רעזנוא ןעװעטַאר וצ רָאנ יּבַא ,ןגעמרַאפ
 ןפָאלעג זיא לײט ַא .רעטכעט ןּוא ןיז ערעזנּוא / ןופ ןּבעל

 ַא - ,דנַאל ןּופ טָאטשטּפױה רעד ןיא ,הָארטסָא ןייק
 .הרוּת-םוקמ רעסיורג ַא ,םימכח ,םינדמל טימ לּופ טָאטש

 ןּופ םהרבא 'ר רעװש ןיימ ןּוא עילימַאפ ןיימ טימ ךיא
 ,שטירזעמ ןיק ןּפָאלטנַא ןענעז החּפשמ ןייז טימ װַאלסַאז

 -טּפיוה רעד ןּופ תּבש םּוחּת ַא ןופ קחרמ ַא טגיל סָאװ

 .הָארטסָא טָאטש
 -םיונוצ ךיז ןצנעז שטירזעמ ןיא ןּוא הָארטסָא ןיא,

 ,סצילימַאפ ערעײז טימ ןדיי טנזױט ןעצ רעּביא ןּפָאלעג

 טצוו'מ ויּב ןווחיתּבש ןטרַאװרעּביא טלָאװעג ןּבָאה עכלעוו
 טעװ עגַאל יד זיּב ןּוא ענָאלָאּפ ןּופ תועידי ןעמוקַאּב

 תּבש-ברע שטירזעמ ןייק ןעמּוקעג ןענעז רימ .ןרעװ רָאלק
 זַא ,העידי יד ןעמוקעג יא םעדכָאנ ךיילג ןּוא ,גָאטייּב
 טימ טעװ קינימָאד רידנַאמָאק רעד ,סצקוד רעװַאלסַאז רעד
 םעד ןגעקטנַא ןײגסױרַא גָאט ןקיבלצזמעד ךָאנ לייח ןסיורג ַא
 ענָאלָאּפ ןעיײרפַאּב ןײג ןעמַאזּוצ ידּכ ,יקצעווענשיװ סעקּוד

 סעקּוד רעד .ןזעװעג עקַאט זיא יױװַא ןּוא .אנוש םעד ןּופ

 ןשיװצ ןּוא ,רענלעז עטלייװרעדסיוא טנזיוט םיא טימ ןּוא
 ןטערטעגסױרַא ןענעז ,שטשַאל ןעמָאנ ןטימ רוּבג רעד ײז
 רימ .ןטניה ןּופ ןעגנַאגעג זיא לייט רעקירעּביא רעד ןּוא

 ךָאנ זַא ,רעכיז ןזעװעג ןענעז ןּוא טיירפרעד ךיז ןּבָאה



 ןּבעל ןייז -- רעװָאנַאה עטניןתנ יד

 לייו ,םִייװַא קירוצ ןרעקמּוא ךיז רימ ןלעװ ןוזח-תפש

 ךיוא ןּבָאה רימ .ליימ 4 רָאנ ןזעװעג זיִא װאלסַאז זיּב

 -עגסיוא ןלעװ ענָאלָאּפ ןיא רעדירּב ערעזנּוא זַא ,טּפָאהצג

 .תורצ יד ןּופ ןרעװ טזייל
 יד ןעמוקעג זיא תּבש-תלּבק רַאּפ טרַאה ןיוש רַאנ,

 ריעה-שאר רעד ,טַאנגַאמ רעד זַא ,הרושּב עכעלרעדיוש

 -עז ןטַאנגַאמ ךס ַא םענייַאניא םיא טימ ןוא ,ענָאלָאּפ ןּוּפ

 יָאֹּפ זַא ,טלײצרעד ןּבָאה ןּוא ןטרָאד ןופ ןפָאלטנַא ןענ

 -עז ןדיי ןוא ןטַאנגַאמ עקיטרָאד עלַא .ןלַאפעג זיא ענָאל

 -סַאז ףיױא טייג אנוש רעד ןּוא ןרָאװעג טעגרהרצד ןענ

 -טנַא זיא לייח ןייז טימ יקצעוועינשיו סעקוד רעד .װַאל

 -ָאט יד ןוא ןקַאזָאק יד ןוא ,וָאניטנַאטסנָאק ןייק ןפָאל

 ךיז ןּבָאה ייז ןופ לייט ַא ןּוא טגָאיעגכָאנ םיא ןּבָאה ןרעט

 זיא טלָאמעד .שטירזעמ ןּוא הָארטסָא ּוצ ןָאטעג זָאל ַא

 א ןוא ,קערש ַא ןלַאפעגנָא ןטַאנגַאמ עשיליוּפ יד ףיוא

 "ימעג יד ,ןדיי יד ףיא ןעמּוקעג ךיוא זיא דחּפ רעסיורג

 ףיוא רָאנ טרַאװעג ןּבָאה עלַא ןיא ןלַאפעג ןענייז רעט

 סעקּוד רעד - רידנַאמָאק רעד ןָאט טעװ סָאװ ,םעד

 .קינימָאד
 סױרַא קינימָאד סעקּוד רעד זיא טכַאנ רעד ןטימניא,

 ,ןלױּפ ןייק ןריפ סָאװ ,ןרעיוט יד ךרּוד טָאטש רעד ןיֿפ

 סָאװ ,טקַארט ןטימ ןײג ּוצ טַאהעג ארומ טָאה רע תמחמ

 ןיוש ןענעז'ס ּואו ,װאלסַאז ךרּוד ץצינעמערק ןייק טריפ

 -ָאד ןּוא ,ןרעטָאט ןּוא ןקאזָאק תונחמ עסיורג ןענַאטשעג

 טָאה .לייח םעניילק ַא רָאנ טַאהעג ךיז ייּב טָאה קינימ

 -ערק ןייק געװ:םּורַא ןַא ףיוא ןייג ּוצ ןסָאלשַאּב ןכּב רע

 זיּב ןטרַאװּפָא ןטרָאד ןּוא ,דלַאװ ןכרוד ליימ ןיינ ,ץעינעמ

 טימ ידּכ ,תוליה עשיליוּפ ךָאנ ןעמּוקּוצ םיא ּוצ ןלעוו'ס

 טָאה םלוע רעד .וָאניטנַאטסנָאק ןייק ןייג ןעמַאזּוצ ייז

 ןליּפ ןייק טפילטנַא לייחה-רש רעד זַא ,טנײמעג רעּבָא
 טָאה רעייפ סָאד בוא, :טגָאזעג יװַא ךיז ּוצ טָאה ןּוא

 עגיילק יד טּבײלּב עשז-סָאװ ,רעמיוּברעדעצ יד טּפַאכעגמּורַא

 ,ןפָאלטנַא זיא לייחה-רש רעד ּבױא ;(241!ןָאט ּוצ ךעלעזערג

 הָארטסָא ןּופ םיסגרּפ יד 'ןזנּוא טימ ןייז טעוװ עשזיסָאװ

 ןעמל לָאז דיי ןייא ןייק זַא ,ןעוועג עידומו זירכמ ןּבָאה

 טָאה ענעגייא סָאד ןוא ,טָאטש ןיא ןּבײלּב טינ םשה

 -ַאטשעג זיא אנוש רעד לייו ,שטירזעמ ןיא ןָאטעג ןעמ

 -צז םעד ץֹּוחַא ,ליימ ייװצ ןופ קחרמ ַא ןיא ןיוש ןעג

 ,רעניואוונייא עקיטרָא יד זא ,רעכיז ןעוועג טינ רימ ןענ
 -נָא טינ ךיוא זנוא ףיֹוא ןלעװ ,(רעניַארקּוא) םינווי יד

 *טנַא ןענעז ןּוא טכרָאהעג (הצע יד) ןּבָאה עלַא ןּוא .ןלאפ

 רעו ,ןרָאפעג זיא ןגָאװ-ןּוא-דרעפ טַאהעג טָאה'ס רעװ .ןפָאּפ

 טָאה ,ןפיוק ּוצ סע חוּכּב ןעוועג זיא רע םגה ,טַאהעג טינ טאה'ס

 ,דניק ןּוא ּבייװ ןעמּונרַאפ טָאה ןּוא טַאהעג טינ טייצ ןייק ּוצרעד

 רקפה ףיוא סטּוג - ןּוא -ּבָאה עצנַאג סָאד טזָאלעגרעּביא

 -דרעפ טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,יד ּוליפא .סּופּוצ ןפָאלעג ןּוא

 םירפס ,תורוחס טימ טקַאּפעגנָא ייז ןּבָאה ןּוא ןגָאװ -ןּוא

 ץלַא סָאד רעטעּפש טזומעג ןּבָאה ,ןכַאז ערעדנַא רעדָא
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 העטכייל לָאזס ידּכ ,רעמשטערק םצד געװ ןיא ןּבעגּפָא
 .תֹּבש םעד ןגיוצעג ךיז ןּבָאה סע ןּוא ,ןפיולטנַא ּוצ ןייז
 ןיא רערעדנַא רעד ןעל ענייא ןרּופ ןעייר יירד ןוזח
 הָארטסָא ןופ ליימ 7 ןּופ קחרמ ַא ףיוא - טיירּב רעד
 טינ ,ןרעדנַא םעד "ףעטניה טרַאה ןגָאװ ןייא ,ָאנּבּוד זיּב
 רעגייז ַא יײװצ גָאטייּפ .רעייגסּופ לָאצ ַא ןָא טנכערעג
 ,רעטייר יירד טגָאירעד זנּוא ןּבָאה ןווח-תבש ןקיבלעזמצד
 עשיליוּפ ייווצ ןוא הָארטסָא ןּופ ףרוצ השמ 'ר דיי ןייא
 ריא טייג סָאװ, :טגָאזעג זנוא ּוצ ןּבָאה עכלעװ ,סענַאּפ
 רע ,ָאד דלַאּב ןיוש ךָאד זיא אנוש רעד ,ךעלעמַאּפ ױזַא
 לוצנ םיא ןופ םיוק ןענעז רימ ,שטירזעמ ןיא ןיוש זיא
 ַא ןּוא הלהפ עסיורג ַא ןרָאװעג זיא ךיילג "1 ןרָאװעג
 לארשי תיּב וניחא רַאפ ןעמוקעג זיא עגר עכעלקערש

 -עגסױרַא טָאה רעדעי .ןכיילג ריא טינ רָאג טָאה סָאװ
 ,םידגּב ענײײז ,רעּבליז ןּוא דלָאג ןייז ןגָאװ ןּופ ןפרָאװ
 ןּוא ןפױלטנַא רעכיג רָאנ יּבַא - טנַאװעגטעּב ,םירפס
 טרעגלַאװעג ךיז טָאה דלעפ ןפיוא .המשנ יד ןעװעטַאר
 סע טָאה דיי ןייק ןּוא - רעדיילק ןּוא רעּבליז ןּוא דלָאג
 ןרָאװעג םיוקמ זיא טנעמָאמ םענעי ןיא .ןּביױהטגפיוא טינ
 דלָאג ןּוא רעּבליז רעיז; :החכוּת יד זנּוא ףױא
 טָאה לײט ַא .05"ןסַאג עלַא ןיא ןפרַאװסױרַא ייז ןלעו
 זיא טרָאד סָאװ ,ץלַא טימ ןגָאװּוא-דרעפ רעייז ןזָאלעג
 .דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא ןענעז ןּוא ,רעּבײװ ערעיײיז ,ןזעװעג

 ךיז טימ ןגָארטעג ןּבָאה סָאװ ,רענעמ ןּוא ןעיורפ ליפ ןּוא
 רעדניק יד טזָאלעג הלהּב רעד ןיא ןּבָאה ,רעדניק ערעײז
 רצדלעוו יד ןיא ךיז ןטלַאהַאּב ןּוא ןפָאלטנַא ןענעז ןּוא

 .ןּבעל ןגייא רעייז ןעװעטַאר ּוצ ידּכ ,רעּבירג יד ןיא ןוא
 רעד זנּוא ףיוא ןרָאװעג םיּוקמ זיא טנעמָאמ םעד ןיא

 ,25 "ןגָאי טינ ךייא טעװ רענייק ןּוא ןפיול טעװ ריא, :קוסּפ
 ןעװעג זיא סָאד זא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה סע לייוו
 זנּוא ןּבָאה ןרעטָאט יד טינ ןּוא אנוש רעד טינ ,ןגיל ַא
 -תּבש ןצנַאג םעד זיא דהּפ רעד רָאנ ,טגָאיעגכָאנ טינ
 ,טכודעג ךיז טָאה ןרעדעי זַא ,קרַאטש ױזַא ןעועג ןוזח
 .םיא ןגָאי םינוי יד זַא

 ןרָאװעג רָאלק זנוא זיא תּבש ךָאנ ןגרָאמ ףיוא,

 ןיק ןפָאלטנַא טינ זיא ליײחה-רש רעד זַא ,תמא רעד
 ךיז ןּבָאה טלָאמעד .ץעינעמערק ןייק ןעגנַאגעג רָאנ ,ןלױּפ

 ןיש ןעמ זיא רעטײװ ןוא טקיאורַאּב רעטימעג ערעזנוא
 טרָא ןייא ןופ ןעגנַאגעג ןענעז רימ ןוא .דחּפ ןָא ןּפָאלעג
 טקיטכענעג ,רעפרעד ןוא ךעלטעטש רעּביא ,ןטייווצ םוצ

 טנָאקעג טינ החונמ ןייק ןּבָאה רימ ןוא ,ךַאילש ןפיוא
 ,סיפ יד טימ טערט רעד ,זנוא טעװעּבַאר רעד .ןעניפעג
 ןרָאװעג םיוקמ ןענעז סע ןוא ,קזוח זנוא ןופ טכַאמ רעד

 ּוטסצװ רעקלעפ עקיזָאדיד ןשיװצ ןוא , : םיקוסּפ יד זנוא ףיוא
 ..סיפ ענייד רַאפ החונמ ןייק ןוא ןעניפעג טינ ּור ןייק

 גָאט ןוא ןגיוא ענייד רַאפ ןעגנעה ריד טעװ ןּבעל ןייד
 טינ טסעװ ּוד ןוא קערש ןיא ןּבעל ּוטסעװ טכַאנ ןוא

 רימ ןגעלפ טכענ עלַא .6/'ןּבעל ןייד טימ ןייז רעכיז
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 ,ןטכַארט ןוא םינווי ייּב עמשטערק ַא ןיא ןלעטשּפָא ךיז

 יז לייוו ,ןענעגרה טכַאנייּב זנוא טעװ רעמשטערק רצד זַא

 רימ זַא ןוא ,דנַאטשּכױא םוצ תוכייש ַא טַאהעג עלַא ןבָאה

 היחמ ךורּב ןגָאז רימ ןגעלפ ,ןייטשפיוא ירפרעדניא ןגעלפ

 ,ןּבעל ןּבילּבעג ןענייז רימ סָאװ ,םיּתמ

 ןוא ענָאלַאּפ ןעמונעג ןּבָאה םיאנוש יד יװ םעדכָאנ

 ןופ ןעגנַאגעג ייז ןענעז ,טָאטש רעד ןופ טכַאמעג 5ת א

 עצנַאג יד טעװעּבַארעצ ןטרָאד ןּבָאה ,װַאלסַאז ןייק ןטרָאד

 ןענעז שכלעוו ,ןדיי טרעדנוה ייווצ ייּב טעגרהעגסיוא ,הליהק

 לַײט ַא ;טײקפַאלש תמחמ ןפיולטנַא וצ ןעװעג חוּכּב טינ

 טימ טפַאשטניירפ-טוג רעייז ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ןּבָאה ןדיי

 ןוא ,ןייז ליצמ יײז ןלעװ ענעי זַא ,טפָאהעג ןוא םינװי יד

 טצװ הרצ יד זיּב רעדלעװ יד ןיא ןטלַאהַאּב ךיז ןּבָאה

 עגנַאל ַא ןטלַאהַאּב ןגעלעג יז ןענעז ןטרָאד .ייּברַאפ ןייז

 טשרוד ןוא רעגנוה ןופ ןּברָאטשעג טינ רעיש ,טייצ

 רעדײא טױט רעד רעסעּב זיא'ס זַא ,ךיז וצ טגָאזעג ןוא

 טָאטש ןיא -- טגָאזעג ייז ןּבָאה -- ןייג רימָאל .ןּבעל ַאזַא

 ןּברַאטש וצ רצסעּב זיא'ס לייוו ,ןּברַאטש ןטרָאד ןוא ןײרַא

 יז זַא ןוא .08 רעגנוה רַאפ ןייגסיוא יוװ ,דרעװש םצנופ

 -עטּוג ערעייז יז ןּבָאה ,ןײרַא טָאטש ןיא ןעמוקעג ןענעז

 טלָאװעג ןוא טּפַאכעג ,טָאטש ןופ רעניואוונייא יד ,טניירפ

 יז לָאזמ ,ןטעּב ןּבױהעגנָא ןדיי יד ןּבָאה ;ןטיוט

 וצ ןעמוק ןענָאק ןלָאז ייז ידּכ ,םלוצ-תיּב ןפיוא ןטיוט

 יז ןּבָאה ,השקּב רעײז ןּבעגעגכָאנ ןּבָאה םיוג יד .הרובק

 ןירַא ןענעז ןדיי יד ןוא םלועיתיּב ןפיוא טריפעגקעוװַא
 עלַא ַײז ןענעז ןטרָאד ןּוא םלוע"תיּב םענופ ?ּביטש ןיא

 -רַאפ םיוג יד ןּבָאה םעדכָאנ ןוא ,ןרָאװעג טצגרהרעד

 ןדיי יד ןוא דיי יד טימ םענייאניא לּביטש סָאד טנערּב

 ךרוד ןוא דרעװש רוד - תותימ ייװצ טַאהעג ױזַא ןּבָאה

 ןּבָאה װַאלסַאז ןופ םיחלג יד ןוא .הפרשו גרהּב - רעיפ

 יד .טייהרעקידרעּבעל טיוה יד ןדנישעגּפָארַא ייז ןופ ךָאנ

 ,ןּבָארגַאּב ןגעלעג גנַאל ןופ ןטרָאד ןענעז סָאװ ,ןטַאנגַאמ

 ,29 םירגּפ יװ םירבק יד ןופ טּפעלשעגסױרַא ןעמ טָאה

 -עצ ןעמ טָאה םירבק יד ןופ רעּבליז ןוא דלָאג סָאד ןוא

 -עצ ןעמ טָאה (עשיליוטַאק יד) סרעטסיולק יד .טעװעּבַאר

 לַאטש ַא טכַאמעג יז ןּבָאה לוש רעזנוא ןופ ןּוא ,טרעטש

 ןיא ןָאטעג ךיוא יז ןּבָאה ענעגייא סָאד .דרעפ רַאפ

 טרעדנוה סקצז זיִּב טעגרהעגסיוא ייז ןּבָאה ןטרָאד .הָארטסָא

 .(30 "טָאטש ןיא ןּבילּברַאפ ןענעז סָאװ ,תושפנ

 ויא הטיחש רעהָארטסָא רעד ןופ תונּברק יד ןשיװצ

 ןעטנ-ןתנ ןופ רעטָאפ רעד ,רעװָאנַאה השמ ןזעװעג ךיוא

 ןייז ןגעו טינ טלייצרעד "הלוצמ ןויג ןופ רּבהמ רעד

 ,םיא ןגעוו טדער רע ואוו ,םוטעמוא רָאנ ,טיוט טרעטָאפ

 -וקעגמוא רעד - "שודקה, :ןעמָאנ ןייז וצ ףיסומ רע זיא

 טינרָאג רע טלייצרעד ךיוא .61 םשה שודיק לע רענצמ

 עילימַאפ ןייז טימ ןיילא םיא יװַא יװ ,םעד ןגעװ

 ןקַאזָאק עדליװ יד ןופ ןענירטנַא וצ ןּבעגעגנייא ךיז טָאה

 ןרָאװעג זיא סָאװ ,דנַאל םעד ןֹופ ןרעװ לוצינ ןוא

 10 טייקיטעט עשירַארעטַיל ןּוא

 םיא ייּב טלעפ ללכּב ,ןדיי יד רַאפ זיוה-הטיחש עתמא א
 עטלַא יד ןּופ רעּביירש עשידִַיי עלַא ייּב יװ ,ןצנַאגניא טעמּכ
 *קרעמפיוא עצנַאג ןייז .טנעמָאמ רעכעלנעזרעּפ רעד ,ןטייצ

 ,טּבײרשַאּב רע סָאװ ,ןשינעעשעג יד ּפָא רע טיג טײקמַאז
 יא השעמ יד יװ .62 ךיא ןייז ןיײרַא טינ טשימ רע ןוא
 רעד ןופ םולשּב ןײגוצסױרַא ןּבעגעגנייא ךיז טָאה םיא

 רעד רעּביא ןרעדנַאװ וצ ןּבױהעגנָא טָאה רע ןוא הנּכס
 -ַארעג ךיז טָאה סָאװ ,עילימַאפ רעסיורג ַא טימ ,טלעװ

 םוצ ןעלטימ זיא-טינ-עכלעוו ןָא ,ןעמַאזּוצ םיא טימ טצוועט

 ןוא דנַאלשטַייד ןײק ןעמוקעג רע יא טשרעוצ .ןּבעל

 -ָאה ,רערעדנַא רעד ןיא טָאטש ןייא ןּופ ןרָאפעגמּורַא זיא
 -עג םעד וצ זיא רע .תושרד ןטלַאה ןופ הסנרּפ קידנּב

 ןייז ןוא תועידי עפיט ענייז קנַאדַא ,טיירגעגוצ טוג ןעװ
 ,(3 טנַאלַאט-רענדצר ןייז קנַאדַא ןוא קיטקַארּפ רעקידרעירפ
 ןוא תּבש ןטלַאה ָאד טגעלפ רע סָאװ ,תושרד יד ןופ

 - ךוּב ץנַאג ַא טלעטשעגנעמַאזצ ךיז טָאה ,בוט-םוי

 טקורדעג טינ רעּבָא זיא ךוּב סָאד ."םיעושעש עטנג
 .ןרָאװעג

 -קעװַא ,סיוא טזייו'ס יו ,רע זיא דנַאלשטיײד ןופ
 רע טָאה ,םַאדרעטסמַא ןיא ,ןטרָאד .דנַאלָאה ןייק ןרָאפעג
 רע  ."הּכס ימעט, השרד רעװעקָארק ןייז ןּבעגעגסיורַא

 -רַאּפ גנַאל טינ דנַאלָאה ןוא דנַאלשטייד ןיא רעּבָא זיא
 דנַאל םוצ טינ - עילַאטיא ןייק ןגיוצעג טָאה םיא .ןּבילּב

 -עד טָאה הלּבק יד ואװ רָאנ ,'ןעילּב ןענָארטיצ יד ואוו;
 טעװ ,טפָאהעג רע טָאה ,ןטרָאד .טילבעגפייא ױזַא טלָאמ
 -עגרעּביא יד ןופ ןעורסיוא ךיז ץרַאה טקיטיײװעגנָא ןייז

 ןיא ןקעטש ףיט ןּבילּבעג ןענעז סָאװ ,םירוסי ענעגָארט

 -עג שיטעקסַא ןעװעג ןָא דימּת ןופ זיא רע .,ןורּכז ןייז
 עטצעל יד ןופ קורדנייא םעד רעטנוא ,טציא ןוא ,טמיטש
 -סימ וצ היטנ עקרַאטש ַא ןעמוקַאּב רע טָאה ,ןשינעעשעג
 ןלעטשפיוא טימ טקיטפעשַאּב קרַאטש ןעװעג ךיוא זיא רע .קיט

 -נּבײרשַאּב ןוא .עניַארקוא ןיא תופידר יד ןופ קינָארכ יד
 םוצ רע טָאה ,ןעזעג ןטרָאד טָאה רע סָאװ ,סָאד קיד

 רע סָאװ ,ןייּפ ןוא ןקערש יד טּבעלעגרעּביא לָאמ ןטייװצ

 .ןענַאטשעגסיױא זיא
 ,עיצענעוו ןיא םיא רימ ןעניפעג 1652 רָאי ןיא

 שרדמה"תיּב םעניא טלקמ-םוקמ ַא ןצנּופעג טָאה רע ואוו
 ןטרָאד ןוא .64 (ןיסנַאלַא-עד) ןיסנעלַאװ דוד טצרַא םענופ

 רוּביח ןשירָאטסיה ןטמירַאּב ןייז ןּבעגעגסױרַא רע טָאה
 -עטש יד ןעמוקַאּב רע טָאה םורַא רָאי ַא ןיא ."הלוצמ-ןוי,
 רע !יא ָאנרָאװיל ןיא .65 ָאנרָאװיל ןיא בר ַא ןופ על
 ןופפ הבוצ-םראמ ןהּכה םייח טימ ןעמוקעגפיונוצ ךיז
 רעכלעו ,דימלּת ַא סלַאטיװ םייח ,(2?(עיריס ןיא ָאּפּכעלַא

 ןוא הלּבק סאירול ןופ תודוס יד טקעלּפטנַא םיא טָאה

 ,ןיּבר ןייז ןופ םישודיח ךס ַא ןּבעגעגרעּביא םיא טָאה
 "רעד וצ ."םייח ץע, רּוּביח םעניא ןיײרַא טינ ןענעז סָאװ
 ןתנ טימ ןזעװעג ברקתמ ךיוא ךיז רע טָאה טייצ רעקיּבלעז
 ןעמַאזוצ ,(/ םילשורי ןופ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ָאריּפש
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 עיצענעוו ןיק ןעמוקעג לָאמ ןטיײװצ םוצ רע זיא ײז טימ
 ןיא - 1656 ןוא 1655 --טייצ רָאי ייווצ ןטרָאד ןסעזעג ןוא
 -ירּב יד ךרוד ןרָאװעג טדנירגעג זיא סָאװ ,הבישי רעד
 עכלעזַא ןופ הביבס ַא ןיא ,ןָאינאמ לאינד ןּוא םהרבא רעד
 לאומש יװ ,(25 הלּבק סאירול ןופ רעגנעהנָא עטרעטסײגַאּב
 :דנע רע טָאה ָאד .יולה ןימינּב ןוא אֵּתְוּככ הָשֹמ .ּבהוּבא
 -געמ יד טַאהעג טָאה ןוא ןּבעל קיאור ַא ןענופעג ךעל
 ןפיטרַאפ וצ ךיז םירבח ענייז טימ םענייאניא טייקכעל
 טָאה עציטש עלעירעטַאמ .הלּבק רעד ןופ תודוס יד ןיא
 יד ןופ ןוא "הרוּת-דומלּת, הרבח רעד ןופ ןעמוקַאּב רע
 ןעגנַאגעגרעּבירא ןענעז סע .הבישי רעד ןופ רעדנירגַאּב
 עקיטנייה) עיװַאדלָאמ ןייק קעװַא זיא רע ןּוא רָאי ייווצ יד
 יסַאי ןיא רעירפ ,בר ַא ןטרָאד ןרָאװעג זיא ןוא (שינעמור
 וצ ןּבירטעג םיא טָאה סָאװ .(69 ינַאשקָאפ ןיא ךָאנרעד
 זַא .ןייז ןָאק סע .טינ רימ ןסייו ,עיצענעװ ןזָאלרַאפ
 -ילעּב יד ןופ קיגנעהּפָא ןייז וצ ןעװעג רעװש םיא זיא ס
 .עילימַאפ עסיורג ַא טַאהעג ךָאנ רע טָאה וצרעד ,הקדצ
 סָאד ויא רשפא .ןגרָאז טזומעג טָאה רע רעכלעװ רַאּפ
 אסּכ םעד ןעמונעגנָא טָאה רע סָאװרַאפ ,הּביס יד ןזעוװעג
 טזייוו'ס ,עיװַאדלָאמ רעדליװ-ּבלַאה ,רעטייוו רעד ןיא ּתונֿפרה
 ערעגנעל ַא טכַאוּברַאפ רע טָאה עיװַאדלָאמ ןיא זַא ,סוא
 ןּבעגּפָא טנָאקעג ךיז רע טָאה טייצ רעקיזָאדרעד ןיא .טיײצ
 ןעגנולעג םיא זיא'ס ןוא טעּברַא רעשירַארעטיל ןייז טימ
 עדייּב ןּבָאה סָאװ ,םירוּביח עיינ יײװצ ןּבעגוצסױרַא
 -הפש , ךוּברעטרעװ ןקיכַארּפשריפ םעד :קעװצ ןשיטקארּפ ַא
 ןופ גנולמַאז ַא - ."ןויצ ירעש, רפס םעד ןוא "הרורכ
 ,תוליפּת צנעדיײשרַאּפ

 ןט17 סענופ ןרָאי רעקיצעּביז יד ןופ ּבױהנָא ןיא
 טרָא רעדנַא ןַא ןיא רעדיװ םיא רימ ןעניפעג טרעדנוהּרָאי
 זיא ןטרָאד ;ןרעמ ןיא טָאטש ַא .,דָארּב-שירַאגנוא ןיא-
 ןייד סלַא םיניד-קסּפ ענייז :(40 דיגמ ןוא ןייד ןזעװעג רע
 טפַאשרַאפ םיא ןּבָאה ּתושרד עטנכייצעגסיוא ענייז ןוא
 רע טָאה ,דָארּב ןיא ,ָאד .הליהק רעד ןיא דובּכ ךס ַא
 -עג זנוא זיא סע ;רעטכעט עדייּב ענייז טכַאמעג הנותח
 לארשי--םידייא ןייא ןופ רָאנ ןעמָאנ רעד טנַאקַאּב ןּבילּב
 ייוצ ןּבירשעגנָא רע טָאה דָארּב ןיא .(41 ָאדיורּבמ ןסינ
 ."ףונ הפיג ןוא "ןיי ףקוּת, :םירפס-הלּבק

 קיאור טרעשַאּב ןעװעג טינ רעּבָא זיא םיא
 טימ ןּברַאטש וצ ןוא ןרָאי לסיּב טצעל ןייז ןּבעלוצכרוד
 ,ןצװעג םרוג טָאה לזמ רערעטיּב ןייז .טיוט ןכעלריטַאנ 8
 ,ןטילעגכרוד ליפ ױזַא ןּבעל ןייז ןיא טָאה סָאװ ,רע זַא
 זיא ןוא םיארונ םישעמ ליפ יױװַא ןעזעגנָא ךיז טָאה סָאװ
 לע טיוט ןכעלקערש ַא ןופ ןרָאװעג ןענירטנַא םיױק
 ליפ ױזַא ךָאנ לָאז רע זַא - עניַארקוא ןיא םשה שודיק
 ןעמוק ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ןשינעלגָאװ ןוא ןעגנורעדנַאװ
 ןכָארּבעגסױא םעדכָאנ דלַאּב זיאס ואו ,טָאטש ַא ןיא
 ןופ ןעמּוקעגמוא זיא רע ּואו ןוא ןדיי ףיוא םָארגָאּפ ַא
 טייצ יד ןזעװעג זיא סָאד .סרעדרעמ עדליװ ןופ טנעה יד

 דמחמ ןַאטלוס םעד רעטנוא) ייקרעט ןשיװצ המחלמ ןופ
 דלָאּפָאעל גיניק םעד רעטנוא) ךיירטסע ןוא (ןטסקצז םעד
 גנוריפנָא רעד רעטנוא .לייח רעשיקרעט רעד ,(ןט1 םעד
  ןרַאגנוא ןיא ןסירעגניירַא ךיז טָאה ,ַאפַאטסומ ַארַאק ןופ
 .ףיוא ןײג טזָאלעג ךיז טָאה ןוא ןעפָא טָאטש יד טצעזַאּב
 רעשירַאגנוא רעד ןענַאטשעגוצ זיא ןקרעט יד וצ .ןיװ
 סכיירטסע ןעװעג זיא רעכלעװ ,ילעקעט קירעמע ףַארג
 דנַאטשפױא ןַא טכַאמעג רעירפ ןיוש טָאה ןוא אנוש ַא
 ,לייח ןסיורג ַא ןּבילקעגפיונוצ טָאה רע ;גיניק םעד ןגעק
 -מעד .ןצורוק עדליװ ןופ בור סָאד ןענַאטשַאּב זיא סָאװ
 ןרעגַאלַאּב ןעמונעג ןּבָאה ןקרעט יד ןעװ גָאט ןקיּבלעז
 .לײח סילעקעט ךיו טָאה ,1683 ילוי ןט14 םעד ,ןיװ
 ןסירעגניירַא ,יזַאהענטעּפ דוד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא
 טָאטש יד ןעװעג זיא ןּברק רעטשרע רעד .ןרעמ ןיא
 -ילימ ןָא ןצנַאגניא ןּבילּבעג זיא סָאװ ,דָארּב-שירַאגנוא
 ףיוא ןלַאפעגנָא םיצולּפ ןענייז סעדנַאּב יד .ץוש ןשירעט
 טנװַאדעג ןּבָאה ןדיי יד תעשּב .ירפ ץנַאג ,טָאטש רעד
 ןסירעגניירַא ךיז ןּבָאה ןצורוק עדליוו יד .לוש ןיא תירחש

 ןדײ עלַא ּתונמחר ןָא טעליקעגסיוא ןוא לוש רעד ןיא

 ךיוא זיא טנעה ערעײז ןופ .ןועװעג ןטרָאד ןענעז סָאװ

 ,ןזעװעג זיא השקּב עטצעל ןייז .רעװָאנַאה עטנ-ןתנ ןלַאפעג

 ןיײז .ןימלע:תיּב ןשידיי ןפיוא ןייז רּבקמ םיא לָאז ןעמ

 גָאט ןקיטנייה ןזיּב ןוא ,ןרָאװעג טליפרע זיא השקּב

 רעקידנגלָאפ רעד טימ הבצמ ַא רבק ןייז ףיוא ךָאנ טייטש

 : (42 טפירשפיוא

 ליג"מת

 לארשי תדמח שודקה וניבר

 הרוהטה הרונמ שדוקה ילכ

 הרותב רבנתמה הפ

 ו ,הרומח התימב גרהנ

 הרוהט ףוגמ ותמשנ האציש וירשא

 ,ארונה םש דוהי לע ושפנ םילשהו

 ּברה ןנרוממ לודג ֹונל ימ

 עטנ ןתנ *ר

 ותמשנ התלע ,הרטסאמ השמ מ"ב

 הרטעל הש:{ר לע הרוּת רתכו ,םורמל

 ,הרצל ןוגימ ךפהנ רשא שדוחּב זומּת "כ

 ה"ביצינ"ּת

 -ַאה עטנףתנ ּוצ ףוס רעד ןעמּוקעג זיא ױזַא טָא

 ,תורצ טימ לּופ ןועועג זיא סָאװ ,ןּבעל ַא ,ןּבעל סרצװַאנ

 -רע ןשירַארעטיל טימ ךייר ךיוא רעּבָא ,םירּוסי ןּוא דייל

 -עּפש יד ייּב קנעדנָא ןייז טקיּבייארַאפ טָאה סָאװ ,גלָאפ
 טמירַאּב ןעװעג זיא רע ליפיו ףיוא .תורוד עקידרעט
 אלמ לא, םעד ןּופ ןעז ןעמ ןָאק ןּכעל ןייז יב ןיוש
 הטיהחש רעד ןגעװ ןרָאװעג טסַאּפרַאפ זיא סָאװ ,"םימחר
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 דּפסה םעניא םיחבש יד ןּופ ןּוא ,דָארּבישירַאגנּוא ןיא
 ןרעטנּוא ןענישרעד זיא סָאװ ,תונּברק רעדָארּפ יד ףיוא
 ."אדורּב שירגנּוא ק"קּב היהש לודג ןּברוח, ןעמָאנ

 :םיא ןגעװ ןדער סָאװ ,סעלעטש יד ןענעז טָא

 :(43"םימהח ר אלמ לא, םצנּופ

 אשירּפו אדיסח תמשנ תא רוּכזיוא

 עטנ ןתנ "ר ברה ונירומ ירומ

 .השמ "ר ברה ּונירומ שורקה י"ב

 ,השקו הנושמ התימּב ןודינ

 .השודקּב ושארו וצורז לע ןיליפּת

 השחמ טיבת המל

 .הרכש וזו הרות וז

 ,ארפעב ךוחלי תוילגרמ קיפמ הּפ

 ,הרשי ךרדּב םכירדהו היה םיברל חיכומ

 ."הרגנ םימ יניעו היכוב ינא הלא לע

 ,"לודג ןברוח, רפס םענופ עלעטש יד
 :שידײ ןיא ןּבירשעג

 זיא סָאװ

 עטנ בר ונירמ לודגה ןואגה,

 .ןכײלג ןייז טינ זיא טלעװ יצנג רד ןיא

 ,ןכייוטנא ןינעק טינ רדל לאמ יטשרע זאד חיז טוה

 פארטיג פאק ןיא ןיסאש רעד רדאל םיא טָאה ןוא

 ,טלעװ רעד ןיא תובדנ אייל רלא וצ

 .טלעג ןייז לארביא זיא

 .ןעביירש רד שלַא טינ ןימ ןעק םישעמו הרות ןייז ןופ

 ..ןעביירט רעצ טינ רימ ןילָאז יו

 ןיגנגיג זיוא זיא המשנ ןייז םיא יװ

 ,יגנליג טנה יד טייל יד ןיזומ םיא ןיבאה

 ,הרובק יצ ןאט ןילעװ יז זד

 ."הרפכ ןייא ןייז התימ ןייז טרוו ילוא

 קנַאדַא םיחבש עקיזָאדיד טנידרַאפ תמאּב טָאה רע
 רעסיורג ןּוא רעקיטרַאנדישרַאפ ןייז ןּוא תודימ ענייפ ענייז
 עגנערטש שיטעקסַא ןייז ,םימש-תארי עפיט ןייז .תונדמל
 תעשּב ,ןכַאזיחקדצ ןיא טנַאה עטיירּב ןייז ,גנוריפסנּבעל
 ,טעומּב קּפתסמ ַא ןּוא ןַאמירָא ןַא ןעװעג זיא ןײלַא רע
 ןייז ,תושרד עטליפעגכרּוד ףיט ןּוא עכײריטלַאהניא ענייז
 -עג טָאה ץלַא סָאד - טעּברַא עשירַארעטיל עקיטכיוו
 םיא טָאה ןּוא הביבס ןייז ףיוא םשור ןסיורג ַא טכַאמ
 .קנעדנָא ןטּוג ַא ןּוא ןעמָאנ ןסיורג ַא טפַאשרַאּפ

 ענייז ךרּוד ןרָאװעג טנַאקַאּב רע זיא ךעלכַאזטּפױה
 -יז ןּופ עקינייא טנָאמרעד ןּביױא ןיוש ןּגָאה רימ .קרעװ

 -עלריפסיוא ןלעטשּוצּפָא ךיז טניול סע רעּבָא ,םירּוּביח עג
 יניא םעד ָאד ןּביג רימ .רעדנּוזַאּב רוּביח ןדעי ףיוא רצכ
 ןטיול ,רפס ןדעי ןּופ קיטסירעטקַארַאכ עצרוק א ןּוא טלַאה
 : רדס ןשיגָאלָאנָארכ

 -ַאּב םעד ןגעװ השרד ַא - "הכוסײמצט, 4
 ןופ תוליפּת יד ןגעװ ןּוא תוּכוס בוט'םוי םענּופ טייט
 ,1646 עקָארק ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא השרד יד .תוּכוס
 :רעטסמַא ןיא 1652 טשרע יז זיא ןרָאװעג טקּורדעג רעּבָא
 תמחמ ןרעװ טקּורדעג טנָאקעג טינ יז טָאה רעירפ .םַאד
 המוהמהו שערה תּבסלמ, :טּבײרש רּבחמ רעד יװ ,םעד
 תודמשו תוצרו תושק תורזג ,םינשה וליאב ונצראּב היהש
 וניה עלסה יוגחב הנויכו ,ברחו רבדו ,םינושמ תותימו
 ."םינבאכ ונכלשה ונּפסּכ םנו םינומט

 רָאנ טמענרַאפ סָאװ ,רפס םעניילק ןקיזָאדמעד ןיא
 עלַא טכַארּבעג רּבחמ רעד טָאה ,ָאטרַאװוק םיפד 2
 ןּוא תוּכוס ּוצ תוכײש א ןּבָאה סָאװ ,דומלּת ןּופ סעלעטש
 זיא ןּוא ,ןפוא ןשירָאגעלַא ןפיוא טרעלקרעד רע עכלעוו
 ןטשרע ןקיזָאדמעד ןיא ."רהוז, ןפיוא ךמוס ייּברעד ךיז
 ,טנעמעלע ןשהלּבק ַא ןײרַא רּבחמ רעד ןיוש טגנערּב רוּביח
 .רעקרַאטש ץלַא קרעװ ערעדנַא יד ןיא טרעװ סָאװ

 -ײרשַאּב .קרעװ שירָאטסיה ַא - "הלוצמ-ןוי, 2
 עקידרעטעּפש יד ןּופ ןּוא ט"תו ח"ּת תוריזג יד ןּופ גנוּב
 עג זיא "הלוצמ"וי, ןעמָאנ רעד .(ב"ית) 1652 זיּב ןרָאי
 טסייה ןוא ,ג' קיסּפ .ט"ס לטיּפַאק ,םיליהּת ןופ ןעמּונ
 ,טצצזעגרעּביא ךעלּבעטשכוּב ."ּפמּוו רעפיט ַא, שידיי ףיוא
 דנורגּפָארעסַאװ 4 - הלוצמ ןּוא פמּוז ַא - ןוי טסײה
 סָאד .זמר ךרדּב קּורדסיוא םעד רעּבָא טצינַאּב רבחמ רעד
 ללכּב םעדכָאנ .רעינָאי ַא ןסייהעג רעירפ טָאה ןוי טרָאװ
 -עג םינװי טרָאװ ןרעטנוא ןעמ טָאה רעטעּפש ;ךירג ַא
 :שיכירג םעד ןעמונעגנָא ןּבָאה יז לי ,ןסּור יד טניימ
 עטנ-ןתנ ייּב ,לַאּפ ןקיזָאדמעד ןיא .ןּבױלג ןשילױטַאק
 יד ןּוא ללכּב רעניַארקּוא יד -- "םינווי, ןסייה .רעװָאנַאה
 יָאק רעד, ןסייה ןָאק "הלוצמ-ןוי, זַא ױזַא ,טרפּכ ןקַאזָאק
 ךָאנ רעּבָא טָאה ןעמָאנ רעקיזָאדרעד ."דנּורגּפָא רעשיקַאז
 ןיא תויתוא יד ןּופ טײטַאּב-לָאצ רעד :םעט ןרעדנַא ןַא
 זיא (םיליהּת ןיא טייטש סע יוװ "הלוצמ ןויּב יתעבט,
 "ורבח וידחי ןויב רדקו לימח, ןיא לָאצ יד יװ ,רעקיּבלעזרעד
 -עגנײרַא םענייאניא ןּבָאה ןרעטָאט יד ןּוא יקצינלעימכ)
 -יפורצ ענױזַא טּפָא טצּונַאּב ךע .(עניַארקּוא ןיא ןעגנּורד
 טימ ,(44 תואצמה עשהלּבק ערעדנַא ןּוא תואירטמיג ,תויתוא
 עלַא רַאפ תואיבנ ך"נת ןיא ןעניפעג ןָאק ןעמ עכלעוו
 .ןדיי ףיוא ןָא ןעמּוק סָאװ ,תורצ

 טימ ןרָאװעג קיטרַאפ זיא רּבחמ רעד יװ םעדכַאנ
 רופס םּוצ רעּבירַא רע טייג ןלַאפניא עשהלבק ענייז
 טזײװ .ָאד ןּוא .שינעעשעג עשירָאטסיה יד ןּופ השעמה
 :וא ןּוא עטכישעג רַאפ דנאטשרַאפ םענייפ ַא סױרַא רע
 יָאנָארכ עשידיי עטלַא ערעדנַא ןּופ ךעלדנירג ךיז טדיישרעט
 טימ גרַאּב ַא ןָא ןפרַאװ סָאװ ,רעקירָאטסיה ןּוא ןפַארג
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 םּוש ַא ןָא ןּוא רדס ןשיגָאלָאנָארכ םוש ןייק ןָא ,ןטקַאפ

 יד ןגעו טלייצרעד רעװָאנאה עטנ-ןתנ .65 גנַאהנעמַאזּוצ

 -עג יד ןָא לָאמ סעדעי טייג ,שיגָאלָאנָארכ ןשינעעשעג
 יײּברעד ןּוא טקַאפ םענעי רעדָא םעד ןּופ עטַאד עיונ
 ןגעװ שינעטנעק ןּוא דנַאטשרַאפ סיורג סױרַא רע טזייוו

 ַארקּוא ןיא דנַאטשפיױא םעד ןּופ גנַאג םענײמעגלַא םעד
 ,תמא .ןקַאילָאּפ יד ןּופ סעיצַארעּפָא-סגירק יד ןגעװ ןּוא עג

 -עג עלַא יד ןּופ היאר-דע רעקידעּבעל ַא ןעװעג זיא רע
 ןייז ןיא טצירקעגנייא ףיט ךיז ןּבָאה ייז ןּוא ןשינעעש

 ץנַאג טינ ןענעז רעקירָאטסיה עשידיי יד רעּבָא ,ןורּכז
 ןילַא ןּבָאה ייז סָאװ ,ןטקַאפ יד עגונּב ךיוא ךעלטקניּפ
 ענייז סױרַא ךיז ןזייו טלוּב סרעדנּוזַאּב .טּבעלעגרעּביא

 ןייז טכיילגרַאפ ןעמ ןעוו ,רעּביירש-עטכישעג סלַא תולעמ
 עקיּבלצזיד ןּבײרשַאּב סָאוו ,םירוּבח ערעדנַא טימ קרעוו
 .הפּוקּת

 ,תוּביס יד טימ ןָא עטנ-ןתנ טּביױה גנוּבײרשַאּב ןייז
 ןיא תודירמ עשיקַאזָאק ליפ ױזַא ןפּורעגסױרַא ןּבָאה סָאװ

 זַא .קיטכיר ץנַאג ײּברעד טקרעמַאּב רע ןוא ,טייצ רענעי
 טַאטלּוזער סלַא ןעמּוקעג דנַאטשפױא רעד זיא רקיצּב

 רעשימָאנָאקע ןּוא רעזעיגילער רעכעלגערטרעדמּוִא ןַא ןּופ

 יד ץרּוק טרירַאּב רע .ןקַאזָאק יד ןּופ גנּוקירדרעטנּוא
 טייג ןּוא קוװלװַאּפ ןּופ ןּוא ָאקיאוילַאנ ןּופ ןדנַאטשפיוא

 .דנַאטשּפױא סיקצינלעמכ ּוצ - השצעמה רקיע םּוצ רעּביא

 ןאדנָאּב ,ןקַאזָאק יד ןּופ רעריפנָא םעד טּבײרשַאּב רע
 ןרעטָאט יד טימ דנּוּב ןייז ןגעװ טלייצרעד ,ןיקצינלעמכ
 ןטנעמָאמ-טּפױה יד ףיוא תוכיראּב ּפָא ךיז טלעטש ןּוא

 רעד סָאװ ,ןגלָאפ יד ףיוא ןּוא דנַאטשּפיוא םעד ןּופ

 -עלקערש ַא טימ .ןדיי יד רַאפ טַאהעג טָאה דנַאטשפיוא
 רעד טימ םענייאניא ןקַאזָאק יד ךיז ןּבָאה החיצר רעכ
 ןּוא ןדיי יד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא גנּורעקלעפַאּב רעקיטרָא

 טינ ,םישק םייוננע עלַא טימ טקינײּפעג ,טעגרהעג יז

 עטנױתנ .רעדניק ןּוא ןעיורפ ףיוא תונמחר ןייק קידנּבָאה
 תוליהק עטסקיטכיװ יד ןּופ ןעמענ יד ןָא טיג רעװָאנַאה

 טלָאמעד ןענעז סָאװ ,ןלױּפ ןּוא עטיל ,עניַארקּוא ןיא

 ןטַאד עיונעג טימ ,ןקַאזָאק יד ןּופ ןרָאװעג ןטָארעגסיױא

 רעד טַימ ןּוא ,טריסַאּפ טָאה סָאד ןעװ ,(שדוח ןּוא גאט)
 ,טלוּב רעּבָא ,ץרּוק רע טּבײרשַאּב בגא ךרדּב .תונּברק לָאצ

 :ָאק יד ןגעק המחלמ טריפעג ןּבָאה ןקַאילַאּפ יד ױזַא יװ

 -יפנֲָא עשילוּפ יד ןּופ קיטסירעטקַארַאכ ַא טיג ןּוא ןקַאז
 -מּוא רעד ידּכ ,ןוויּכַא טימ סעּפע יװ יױזַא ןּוא .רער
 רַאפ ןרעװ לָאז ,עניַארקּוא ןפָארטעג טָאה סָאװ ,קילג

 לָאז ןּברוח םעד ןּופ גָאטיי רעד ידּכ ,רעטלוּב ךָאנ זנּוא
 ןּופ ןטײז עטצעל יד ףיוא רע טיג - ,רעפרַאש ךָאנ ןייז

 ןשידיי םעד ןּופ דליּב טנַאסערעטניא רעייז ַא קרעװ ןייז

 -ַאטַאק רעד ברע ןליױּפ ןיא ןּבעל ןלערּוטלּוק ,ןקיטסײג
 -דומלּת ,םירדה יד ןּופ עגַאל יד טּבײרשַאּב רע .עפָארטס

 ,גנּורעטסײגַאּב טימ טלייצרעד ןּוא תובישי ןּוא סהרוּת

 טימ ,דומלּת םעד ןענצז ןדיי עשיליוּפ יד יירט יװ

 ןרעדעי ןציטש יז שפנ'תריסמ ןּוא עּביל ַא רַאפ סָאװ

 יא ץּובְק רעשידיי רעשיליוּפ רעד יװ ,ּהרוּת טנרעל'ס רעװ

 "רָאד םעד ץרּוק ךיוא טרירַאּב רע .הקדצ טּוט ןּוא םּורּפ

 -ָאדיד ןיא ."תוצרא עּברא דעו; םעד ןּוא ןיד"תיּב ןקיט

 טּפַאכ סָאװ ,גָאטײװו רעפיט רעד ךיז טליפ ןלייצ פקיז

 "רעירפ םעד ןיא ךיז טנָאמרעד רע ןעװ ,וּבחמ םעד ןָא

 תעּב ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןּופ ןּבעל ןקיאּור ,ןכעלקילג ןקיד

 ןיא'ס ןּוא םינדמל טימ לּופ ןזעװעג זיא דנַאל עצנַאג סָאד

 טינ טָאה ןעמ ּואװ ,ןעװעג טינ ּבּוטש עשידיי ןייק טעמּכ

 סע טכיײלגרַאפ רע ןּוא ,הרוּת - ירבד ןייק טרעהעג

 עלַא ןּופ ןעװ ,ןּברוה ןכָאנ עגַאל רעקירעיווט רעד טימ

 -יּתֹב ןוא ןלוש עלַא ןעװ ,לּת ַא ןרָאװעג זיא ּתוליהק

 ןענעז ,"טרָאװ סטָאג, ןעגנּולקצג רעירפ טָאה'ס ּואו ,םישרדמ

 לע ןעמּוקצגמּוא ןענעז ןדיי ךס ַא ןעװ ,ןרָאװעג בּורח

 עדמצרפ ןיא םּורַא ןעלגָאװ עקירּביא יד ןּוא םשה-שודיק

 תוליהק ענעי קנַאד ַא סיוא רע טקירד ףוס םּוצ .רעדנעל

 ןעוועג לדּתשמ ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעדנעל ענעדיײשרַאפ ןיא

 -עג ןיא ןלַאּפעגנַײרַא ןענעז עכלעוו ,ןדיי יד ןּפיוקּוצסױא

 "רעטנּוא םינפוא עלַא ףיוא ןּבָאה סָאװ ןּוא ,טּפַאשנעגנַאפ

 ,עכעלקילגמּוא יד טציטשעג

 ןוא רעטושּפ ןייז טימ קידריװקרעמ זיא ְךּוּב סָאד

 ןפרַאװ ןטלעז רָאנ ;הצילמ רעקירעּביא ןָא ,ךַארּפש רערָאלק

 יד רעּבָא .ןוַארפ ןּוא ןקּורדסיוא עשידּומלּת ךרּוד ךיז

 -ּוקָאד ןייז זיא קרעװ תקיזָאד םעד ןּופ הלעמ עטסערג

 טכַאמ סָאד ;טייקכצלטקניּפ עשירָאטסיה ןּוא טײקשילַאטנעמ

 ןופ עטכישעג רעד ּוצ רוקמ ןקיסַאלקטשרצע ןַא רַאפ םיא

 .ט"ּתו ח"ּת תוריזג
 .עגסיורַא לָאמ ןטשרע םּוצ ויא ְךּוּב סָאד

 .1653 רָאי ןיא עיצענעװ ןיא ןרָאװעג ןּבעג

 ,ףל ָאװ :עז ךּוּב םענופ ןּבַאגסױא עקידרעטעּפש יד ןגעוו

 ,הצדיינשניײיטש 923 }| ,"ַאערּבעה ַאקעטָאילּביּב
 יד; ,רעדײנשניײט ש ;2044 ,גָאלַאטַאק רטנַאיעלדַאּב

 -| ּב 169 .םּונ ,121 ,"ןדּויי רעד רּוטַארעטילסטכישעג

 ,טס ריפ ;129 .מּונ ,217 ,'םירפסה רצוא ,בק עי
 ןטרַאפ ךיוא ןענעז סע .261,1 3 ,"ַאקיַאדּוי ַאקעטָאילּביּב,

 שטייד ,שיזיוצנַארפ ,שידִיי ףיוא ךּוּב םענּופ ןעגנּוצעזרעּביא

 -עג/ ,ןרעדײנשניײטש ייּב םעד ןגעװ עז .שיסּור ןּוא

 .45 169 .רנ ,121 .ז ,"רּוטַארעטילסטכיש

 ריפ ןיא ךּוּברעטרעװ ַא - "הרורּב הפש, 3
 .שינעילַאטיא ןּוא שיניײטַאל ,שטייד ,שיאערּבעה -- ןכַארּפש

 טלייטעגנייא זיא ןּוא ןעלטיּפַאק 20 ןוֿפ טײטשַאּב ךּוּב סָאד

 רימ ןעניפעג ,לשמל ,ױזַא .סעירָאגעטַאק-ףירגַאּב יד טיול

 תוכייש ַא ןּבָאה סָאװ ,רעטרעװ לטיּפַאק ןטשרע םעניא

 -ַאק רעטייוצ רעד .רעּפרעק-סלמיה יד ּוצ ןּוא למיה םּוצ

 ּוצ תוכייש ַא ןּבָאה סָאװ ,רעטרעװ יד טלדנַאהַאּב לטיּפ
 ןשיטקַארּפ ַא טַאהעג טָאה ךּוּב סָאד .וװ .א .א הנומא

 רעניַארקּוא עטלגָאװרַאפ ײד לטימ-ףליה א ןּבעג ּוצ - קעווצ

 ,רעדנעל עקיכַארּפשדמערּפ ןיא םּורַא ןרעדנַאװ סָאװ ,ןדיי
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 -- רנישרּבש בקעי :ןפלָאהעג םיא ןּבָאה טעּברַא רעד ןיא
 - סינאלּפ לאיובג ןּוא ,ךַאוּפש רעשיניײטַאל רעד עגונּב
 סױרַא זיא עּבַאגסיױא עטשרע יד ,(0 שינעילַאטיא עגונּב
 -סױרַא ךּוּב סָאד יא לָאמ עטייווצ סָאד }1660 גָארּפ ןיא
 בקעי ןּוּפ 1701 רָאי ןיא םַאדרעטסמַא ןיא ןרָאװעג ןּבעגעג
 - דומע ןטפניפ ַא ךָאנ ןעוװעג ףיסומ טָאה רעכלעוו ,ליּפָאק
 ןיא גרעּבמעל ןיא - לָאמ עטירד סָאד ;(6 שיזיוצנַארפ
 יַאק ,רעדײנש ניטש ;924 ,ףלָאװ :עז 1786 רָאי
 רצוא ,בקעייוּב ;361 - טסריפ ;204/ ,גָאלַאט
 -ּורגָאװָאנ ןּופ ןודנול המלש .1187 .מּונ ,607 .| ,"םירפסה
 םירּוציק טימ ךוּברעטרעו םעד ןסָאלשעגנייא טָאה קצד
 םעד קידנּבעגנָא טינ ,"המלש תלהק, ךוּבלמַאז ןייז ןיא
 ַא ןפוא אזַא ףיוא קידנעײגַאּב ןּוא רּבחמ םענּוּפ ןעמַאנ
 .(49 טַאינַאלּפ

 תוליפּת ןּופ גנּולמַאז ַא - 'ןויצ ירצש, 4
 ַא טימ ,,דנא .א תוצח-ןּוקיּת ,םיבוטיםוי ,םיתִינעּת רַאפ
 .ךעלטיּפַאק ןּביו ןיא טלייטעגנייא ,טלַאהניא ןשיטסילּבק

 ןיא בור סָאד ןרָאװעג ןפאשענ ןענעו תוליפת עקיזָאדיר
 הרות סי"רא םעד טייז .םידימלּת סי'רא ןּופ הביבס רעד

 עּפָארײא רעּביא טײרּפשרַאפ לארשי:ץרא ןּופ ךיז טָאה
 םעד ןיא ץַאלּפ ןקיטכיװ ַא ןעמענרַאפ ןּביױהעגנָא יז טָאה
 ןַא ןעװעג הלּבק יד זיא רעירפ ,ןּבעל ןזעיגילער ןשידיי
 רָאנ טרעהעג טָאה סָאװ ,םעטסיס עשיּפָאזָאליפ עקיטרַאנגַײא
 טציא .עטלייוורעדסיוא עקינייא ןּופ הכיבס רעניילק ַא ּוצ
 -נײרַא זיא ןּוא רעטקַארַאכ ןשיטקַארּפ ַא ןעמּוקַאּב יז טָאה
 קידנּפַאכמורַא ,ןטכישסקלָאּפ עטיירּב יד ןיא ןעגנּורדעג
 זיא סָאמ רעסיורג ַא ןיא .ןּבעל ןשידיי םענּופ ןטייז עלַא
 תופידר צכעלדנעמּוא יד ןּופ אצוי-לעוּפ ַא ןעװעג סָאד

 רָאנ טינ ןגָארטעגרעּבירַא ןּבָאה ןדיי יד סָאװ ,תורצ ןּוא
 .רעדנעל עשיאעּפָאריײא ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ ,ןליוּפ ןיא
 ּוצ ,קיטסימ ּוצ היטנ ַא ייז ייּב ןפורעגסױרַא טָאה סָאד
 הטיש רעד ןיא .הלּבק ּוצ - ןוא םיתינעּת ןּוא םיפּוגס
 רעד ףיוא רעפטנע ןַא ןעמּוקַאּב ּוצ טּפָאהעג ייז ןּבָאה
 ןעװ :רעהפיוא ןַא ןָא טקינײּפעג ייז טָאה סָאװ ,הלאש
 ןעמּוק טעװ ןעװ ,ןדײל ערעיײז ּוצ ףוס ַא ןעמענ טעװ
 ןיא הלּבק יד .טייציחישמ ענעכָארּפשרַאפ יד ,ץק רעד
 ןייז ּוצ ברקמ תוחוּכ ענעגייא טימ לטימ ַא ךיוא ןעוועג
 ןּוא םיתינעּת עטּפָא טימ ,טייקמּורּפ רעתמא טימ :ץק םעד
 ןעװ ,ןטשרעּבױא םּוצ הליפּת רעסייה טימ -- רקיע רעד
 ןיא ןײרַא טמּוק ןּוא םּורַא ץלַא טסעגרַאפ שטנעמ רעד
 ךיז טפעהַאּב המשנ יד ןעװ ,תובהלתה ןּופ הגרדמ רעד
 ןעגנערּבּפָארַא ןעמ ןָאק תוקבד ַאזַא טָא טימ - ,טָאג טימ
 ןּבָאה טזּומעג טָאה הלּבק יד זַא ,ךיז טייטשרַאּפ'ס .ןחישמ
 ןּבָאה עטצעל יד ןּוא ,תוליפת יד ףיוא העּפשה עסיורג ַא
 .עז סע .ןטנעמעלע עשיטסילּבק ךס ַא ןעמונעגניירַא עקַאט
 סָאװ ,םיטּויּפ ןּוא תוליפּת עיינ ןדיי ייּב ןעמּוקעגּוצ ןענ
 ,הלּבק טימ ןעגנורדעגכרּוד ךרּוד ןּוא ךרּוד ןענעז

 רעזנוא ןָאטעגפיוא ליפ רעיײז טָאה טרּפ םעד ןיא

 סי"רא םעד .,טגָאועג יװ ,ןעװעג זיא רעכלעװ ,רּבחמ
 תוליפת ןיײרַא ןענעז גנּולמַאז ןייז ןיא .דיסח רעסייה ַא
 :ירט ַא ס'ירא םעד ,לַאטיװ םייח סָאװ ,"םייח-ץע , םצנוּפ
 רעתפצ ערעדנַא ןּופ ןּוא ,ןּביושעגנָא טָאה ,דימלּת רע
 .דנַא .א אּתּוּכז השמ ןּוּפ ,ןהּכה םייח ןּופ םיטּויּפ ,םילּבּוקמ
 -רַאפ טּוג רעייז ךיז טָאה רעוװָאנַאה ןתנ ןֹופ רּוּביח רעד
 ןּוא ןרָאװעג טקורדעגרעּביא לָאמ ךס ַא זיא רע .טיײרּפש
 תוליפּת עקינײא .טּבילַאּב רעיײז םלוע םייּב ןָאװעג זיא
 םירוזחמ ןּוא םירּודיס עקיטציא יד ןיא ךיוא רעּבירַא ןענעז
 ,לשמֹּל ,ױזַא .גָאט ןקיטנייה זיּב טצּונַאּב ךָאנ ןרעװ ןּוא
 ךןּוקיּת רעד ןרָאװעג טײרּפשרַאּפ קרַאטש םיא קנַאדַא זיא
 "רַאפ ןעװעג טייצ רענעי זיּב זיא סָאװ ,גהנמ ַא - תוצח
 ןטרָאד ןופ ;תוליהק עשינעילַאטיא עקינייא ןיא רָאנ טיירּפש
 הליפּת יד .(6 םירּודיס ערעזנּוא ןיא ךיוא רעּבירַא רע זיא
 יד ןעמענסיױרא ןכָאנ טגָאז ןעמ סָאװ ,''םלוצ לש ונוּבר,
 ךָאנ 'ןוצר יהי, רעד ןּוא ,שדוק-ןורא םענּופ הרוּת-רפס
 רעד ןּופ ןרָאװעג ןעמּונעג ךיוא ןענעז -- "םינהּכ תכרּב
 .(51 תוליפּת יד ןיא ןײרַא טציא ןענעז ןּוא גנּולמַאז רעקיזָאד

 "רעד זיא 'ןויציירעש,, םענופ עּבַאגסױא עטשרע יד
 ןענישרעד זיא עטייווצ יד .1662 רָאי ןיא גָארּפ ןיא ןעניש
 רעװָאנַאה ןתנ תעשּב ,1671 רָאי ןיא םַאדרעטסמַא ןיא
 טָאה ןּוא דָארּב-שירַאגנּוא ןיא ןסעזעג ןעװעג ןיוש זיא
 םַאדרעטסמַא ןיק ןעמּוק ּוצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טינ
 טקישעג רעּבירעד טָאה רע .רפס םעד ןייז היגמ ןײלַא
 עקידרעטעּפש ַא .טכערפמוג יכדרמ רעדּורּב ןייז ןיהַא
 ,1705 רָאי ןיא טרּופנעריד ןיא ןענישרעד זיא עּבַאגסױא
 -כּוּב ןוא ףַארגָאילּביּב ןטנַאקַאּב םענופ יירעקּורד רעד ןיִא
 סרּבחמ םעד ןּופ החגשה רעד רעטנּוא ,סייּב יתּבש רעקּורד
 עטצעל יד .ןסינ לארשי 'ר ןּב ליקרמ יכדרמ לקינייא
 טָאה ריא ּבילּוצ סָאװ ,טימרעד טנַאקַאּב זיא עּבַאגסױא
 יתּבש רעקורדכוּב םעד ןגעק סעצָארּפ ַא טריפרַאפ ןעמ
 טיאּזעי םעד ןֹוּפ הריסמ יד טָאה ּוצרעד טכַארּבעג .ס"ּב
 םעניא שיאערּבעה ןּופ רָאטקעל רעד ,ַאּבלַאק סּוקסיצנַארפ

 םעניא זַא ,טרסמעג טָאה רע .טעטיסרעװינּוא רעגָארּפ
 םייח לּבּוקמ רעד סָאװ ,"ינגל דרי ידוד, טּויּפ ָאד ןטקּורדעג

 ַא ןּוא גנורעטסעלטָאג ָאד זיא ,(=: טסַאפרַאפ טָאה ןהּכה
 -עד זיא רעכלעװ ,ס'"ּב יתּבש .גיניק םענּופ גנּוקידילַאּב
 טָאה רע ןעמעװ ,ןּוז ןייז ןּוא ,ןקז ַא ןעװעג ןיוש טלָאמ
 -נײרַא ןענעז ,יירעקּורד יד ןעּבגעגרעּביא טוט ןרַאפ ךָאנ
 ייװצ ןסעזעגּפָא ןענעז יז .הסיפּת ןיא ןרָאװעג טצעזעג
 ,תוברע ףיוא טזָאלעגסױרַא יז ןעמ טָאה רעטעּפש ;םישדח
 -סערּב רעד ןיא שיאערּבעה רַאפ רָאסעּפָארּפ רעד לייוו
 "עג טרעּפסקע סלַא טָאה לָאֹּפ װַאטסּוג -- עיזַאנמיג רעיול
 .(5 גנּוקידלּושַאּב רעד ןגעק - גנּוניימ עטּוג ַא ןּבעג
 ןּוא 223  ,ףלָאװ :צז ןּבַאגסױא עקירעּביא יד ןגעוו
 ,טסריפ ;2047 ,גָאלַאטַאק ,רעדײנשנײטש ;852 ,וװ

 11124 .מּונ ,6004 ,,םירפסה רצוא, ,בקעייןּבכ ;361
 "ליװ ןיא יירעקירד ןשיאערּבעה רעד ןלַאננַא ןַאמיײרפ
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 24 ,מּונ ,104 ."טפירשטסעפ רענילרעּב, ןיא ,"ףרָאדסמלעה

 .143 .מּונ ,113 ןּוא
 .טקורדעג ןענישרעד ןענעז סָאװ ,םירפס יד ְץוחַא

 סָאװ ,קרעװ עקינייא ןּבירשעגנָא רעװָאנַאה ןתנ טָאה
 :ונײהד .טכעלטנפערַאּפ טינ ןּבילּבעג ןענעז

 תוישרפ עלַא ףיוא תושרד - *םיעצושצש עטג, }4

 ןופ ןענעז סָאװ ,םיבוט-סימי עלַא ףיא ןוא שמוח ןופ

 =שטייד ןיא טעטש ענעדיײשרַאּפ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג םיא
 ּוצ המדקה רעד ןיא טנָאמרעד טרעװ קרעװ סָאד .דנַאל
 "םירדנ תרתה , רפס ןיא ןוא ?הלוצמ-ןוי; ּוצ ןּוא "הכוס-ימעט,
 רצוא, .בקעי-ןּב :עז .ליקרמ יכדרמ לקינייא ןייז ןּופ
 ן852 ,ןװ ,ףל ָאוו ;129 רעמּונ ,21/ .1 ,"םירפסה

 ,302 , ,טסריפ

 רעד טרעלקרעד רּוּביח םעד ןיא .-"ןמאנ עטנ, 2

 סלַאטיו סייח ןופ ךמס ןפיוא הרוּת סי'רא םעד רּבחמ

 המדקה רעד ןיא טנָאמרעד טרעװ "ןמאנ עטנ; רעד .קרעװ

 בקצי-יןּב ןוא טסריפ ,ףלָאװ :עז ."ןויצ"ירעש , וצ

 .סעלעטש עטנָאמרעדנּבױא יד ןיא
 יפ-לע םירוּפ ןּופ גנוטיידַאּב יד - :ןיי ףקוּת, 3

 דור ןיא ןענּופעג רעירּפ ךיז טָאה די'בתּכ רעד .הלּבקה
 רעד ןיא ךיו רע טניפעג טציא ;קעטָאילּביּב סרעמַײהנעּפָא
 ,רעיוּבײנ :עז .דרָאּפסקָא ןיא קעטָאילּביּב רענַאיעלדָאּצ

 ,1906 .םונ ,ענַאיעלדָאּב רעד ןּופ גָאלַאטַאק-ןטּפירקסּונַאמ
 . ,?םירפסה רצוא) בקצי ןּב ןוא (852 ,ע) ףלָאװ

 קרעװ םעד ןופ רּבחמ ןרַאפ ןטלַאה 4223 .מּונ ,8
 טינ רעּבָא ןּבָאה ייז ; "דָארּב-שירַאגנּוא עטנ-ןתנ, םענייא
 ,רעװָאנַאה עטנ"ןתנ רעקיּבלעזרעד זיא סָאד זַא ,טנעקרעד

 שּודיִק לע ןלַאפעג זיא סָאװ ,"הלּוצמ-ןוי, ןּופ רֹּבחמ רעד

 ַא סױרַא טפּור תּועט רעייז .,דָארּב-שירַאגנוא ןיא םשה
 ןעמָאנ ןייז יב טייטש דייבתפ ןיא תמחמ ,גנורעדנּואוורַאפ

 ןכלעװ ,(ומד םוקני 'ה) ד"יה קּורדסיוא רעד שּוריִפּב
 'ןיי ףקוּתע קרעװ םעד ןגעװ .שודק ַא רָאנ ּוצ טַיג'מ

 ןיא "עידָארַאּפ דנּוא םירוּפפ ,רע דײנשנײטש :עז
 .176 .ז ,1903 "טפירשסטַאנָאמ,

 ףיוא ןוא םיליהּת ףיוא שּיריּפַא-"*ףונ הפי; 4

 טצּונַאּב טָאה ךּוּב עקיזָאד סָאד .הלּבקה י"פע תוליפּת יד
 :עז .(1770 ,ןילרעּב) "ףסוי רתּכ, רודיס םענּופ רּבחמ רעד

 58 ןּוא 55 ,וװ ,ןתיאל-ליכשמ ןּופ .גסיוא ,'תורודה רדס,
 ;361 רעמונ ,228 ,} ,'םירפסה רצוא, ,בקצי-ןּב ךיוא
 ,"דָארּב שירַאגנּוא ןּוכ גנורעעהרעפ יד; ןַאמפיוק ךיוא
 ,214 .,1 ,1893 "טפירשסטַאנָאמ, ןיא

 שּוריּפ א ךיא ןרעװָאנַאה ןתנ ּוצ טּבײרש טסריפ

 סיוא טזיײו סע יװ רָאנ ,"אביקע 'רד תויתוא, יד ףיוא

 השמ ןּב עטנ-ןתנ טימ רּבחמ רעזנוא ןטיּברַאפ רע טָאה

 ןיא ןּבילּברַאפ ךעלקריוו זיא סע ןכלעװ ןּופ ,קַאלשרמַאה

 925 | ,ףל ָאװ :עז .רפס ןטנָאמרעד םּוצ שּוריּפ ַא ײּכ

 .126 .מּונ ,459 ,בק עי-ןּב ן853 ,|װ ןּוא

 3 ,"טפירשסטַאנָאממ עו יצדײנשנײטש :

 ןעמָאנ ןרעטנּוא .רּוּביח ַא ךָאנ ּוצ םיא טּבירש 6

 העטרצוװ יד ףיוא ייּברעד ךיז קידנציטש .'יעטנ םלוע ייח,

 ּוצ המדקה רעד ןיא ףיקרמ לקינייא סרעװָאנַאה ןתנ ןּופ

 רעד זיא רע זַא ,טּבירש רע ּואװ ,"םירדנ תרּתה, ןייז

 ד'יה עטנ ר"רוהמ חונמה דיסחה שודקה,/ ןּופ לקינייא

 .-בייטש ."ןמא עטנ םלוע ייחו םיצושעש עטנ רּבחמה לעּב

 םעד רַאֿפ "עטנ םלוע ייח רעטרעװ יד טלַאה רעדיינש

 טּושּפ ךעלנישרָאװ ויא סָאד רעּבָא .קרעװ ַא ןּופ ןעמָאנ

 טזַײװַאּב סע יװ .ןעמָאנ ןיײיו ףייא זמר ַא טימ הצילמ 8

 .ןֿבא טרָאװ עטצעל סָאד

 -ַאה עטנ-ןתנ סָאװ ,קרעװ יו טכַארטַאּכ ןעמ ןעװ
 זּוכ ,ןטיּבענ ענעדיישראפ ףיוא ןּכירשעגנָא טָאה רעװָאנ
 ןעמ ןעוו סרעדניוזַאּכ .טײקרַאּבטכּורפ ןייז ןרעדנּואװַאּב ןעמ
 ּוצ ןעמּוקעגסױא זיא םיא םיאנת עכלעװ ןיא ,טנכערַאּב
 -סיוא ןעמּיקעגסיױא ויא םיא ןדײל עכלעװ ןּוא ןטעּכרַא
 טימ ןַאס ַא ןעװענ ויא סָאר זַא ,טעו ןעמ .ןײטשּוצ
 רעפיט ןייז .רעטקַארַאכ ןטסעפ ַא ןּוא ןליװ ןקרַאטש ַא
 עלַא ןגָארטּוצרעּבירַא חוּכ םעד ןּבעגעג םיא טָאה ןּביױלג
 ןענּופעג רע טָאה טעּכרַא רעקיטסײג ןייז ןיא ןּוא תורצ
 .המחנ עקיצנייא יד

 -יגַארט ןייז רָאנ טינ טנַאסערעטניא זיא זנּוא רַאפ
 ןייז ןּוא ףּוצרּפ רעשילַארָאמ ןייז ךיוא רָאנ ,לרוג רעש
 יַאֹּב זיא רע זַא ,::טּבײרש ןַאמּפיוק .השּורי עשירַארעטיל
 ,"ןויצ-ירעש, תוליפּת ןּופ גנּולמַאז ןייז ךרוד ןרָאװעג טמיר
 קרַאטש זַיא ןּוא ןּבַאגסױא ךס ַא ןטלַאהעגסיױא טָאה סָאװ
 -ּוּפָאּפ ןייז ּוצ עגונּב תמא זיא סָאד .ןרָאװעג טיײרּפשרַאפ
 רעד רעּבָא ,ןסַאמסקלָאפ עזעיגילער יד יב טייקרעל
 רָאּפ ַא ףיוא רָאנ טַינ ןּבילּברַאפ זיא סָאװ ,ןעמָאנ ןסיורג
 ןייז טפַאשרַאפ םיא טָאה ,תורוד ףיוא רָאנ ,רָאי קילדנעצ
 רפװָאנַאה עטנךתנ ."הלּוצמ ןײ,-- קרעװ שירָאטסיה
 "ַאַּב רעשיסַאלק רעד ןּבײלּברַאפ דימּת זנוא רַאפ טעװ

 ,ט"תו ּה"ת תוריזג יד ןּופ רעּביירש



 טיײקיטעט עשירַארעטיל ןּוא ןּבעל ןייז -- רעװָאנַאה עטצ-ןתנ 2

 הע גנּוק מע מַא ּב

 ת"וש ,3 ,'םידוהיה תורוקל, ,ץ"ּכ ןויצןּב (4
 .ה"צ הבושת ,א"מר

 'מע ,'ג .ז ,1653 עיצענעוו) "הלוצמ-ןוי ןיא 62

 ןיריהישט ןּופ רעטלַאװרַאּפ רעד זַא ,טלייצרעד טרצוו ('ב

 הירכז - דיי ַא ןועװעג זיא (ריעה לע דיקפו לשומ)

 ,יקנעליּבַאס
 3) 028049 תסקקז8ש8 0 24080ח, 1

 ,עטכישעג סצערג ןיא עז רעכעלריפסיוא

 .59 ,{א דנַאּב ,(שטייד) 1891 ןּופ עּבַאגסױא

 .לַא ,םימשה רעש - ב"ח ,"ןידמע בקצי רּודס, 4

 ,'ב דומע ,ז"צ ףד ,ז"קת ,אבּוט

 5 1סשֹות, 06ט49006 תותוע8ת6:/06/ ֹות קס}-

 תופסתס (0ת6140 (,,18ה:עט8ה 066 661560:1,116ע811-

 56ת6ת (165611560814'', 1906, 2308 4)

 טיג קרצוו ענייז ןּופ ךעלטצלּב-רעש יד ףיוא 6

 טרַאװ סָאד ןעמָאנ ןייז ּוצ דימּת רעװָאנַאה עטנ-ןתנ ּוצ

 רעטרעוו ןייז ,ןופ לטיּפַאק ןט17 םעד ןיא .יזנכשא
 ,ןעמָאנ ןייז ןגעװ עגַארפ יד בגא טרירַאּב רע ּואװ ךּוּב
 :עז ."ןדבע יזנכשא ןתנ; :רע טּבײרש

 (גזטתמּמשזה: !60190ת660490ה6 68:6810118/ת16, 549,

 םעניא ,לקיטרַא רעטנָאמרעדנּבױא רעד ,1,6שֹות 0
 .80 .ז ,1907 ןּופ "ךּוּברַאיע

 ,159 .ׁׂש| .ּב .(שיסּור) עידעּפָאלקיצנע עשידיי יד 8

 ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רעװָאנַאה עטנ-תג זַא 9
 ףיוא טפירשפיוא רעד ןּופ ןעז ןעמ ןָאק הָארטסָא ןיא
 מ"ב עטנףױתנ 'ר, :טייטש סע ּואוו ,(ןטנוא צז הבצמ ןייז

 הרטסאמ טרָאװ סָאד ּוליפַא ןָאק ןעמ ."הרטסאמ השמ
 ןפיוא ךיז טגייל רעכיג רָאנ ,רעטָאפ ןייז ףיוא ןעיצַאּב
 ןיא .ןיילא ןעטנןתנ ףיוא ךיז טיצַאּב סָאד זַא ,לכש

  ,'לארשי ילודג תודלות, ידנוריג--יפנ ןּופ ְךּוּב םעד

 ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רע זַא ,טלייצרעד טרעוװ ,0

 טמענ תועט רעד ןּוא ,תועט ַא זיא סָאד רעּבָא .עקָארק
 ףּוּבח ןייז ןּופ טַאלּב-רעש םצד ףיוא סָאװ ,ןּופרעד רעדָא ךיז

 השרד יד ןטלַאהעג טָאה רע וַא ,טייטש "הּכוס-ימעט,

 ןטיּברַאפ םיא טָאה'מ סָאװ ,ןופרעד רעדָא ,עקָארק ןיא
 עטניתנ טימ - סיוא טזייו סע יו ,ןרעדנַא ןַא טימ

 רימ ןסיורעד רעדּורּב ןייז ןגעװ .עקָארק ןּופ אריּפש
 סָאװ ,"ןויצ-ירעש , רּוּביח םּוצ טַאלּב.רעש םעד ןּופ ךיז
 רעטנּוא 1671 םַאדרעטסמא ןיא ןרָאװעג טקּורדעג זיא

 ןיא בר ןועװעג זיא רע זַא ,טייטש ןטרָאד ,החגשה ןייז
 שעס1/ 810110106- :עז .ףידַאּוג טָאטש רעשילוּפ רעד
.852 !11 ,11621:868 08 

 '  ,ב"י-א"י ,"הלוצמ ןוי 0

 הריבה הרטסוא ק"ק, :'ב דומצ ,'ו .ז ,ןטרָאד 1
 םיהלאל הלודג ריע היהו איסור תנידמב ןילופורטמ היהש

 צטירד

 -."דחא םוקמב היה הלודגו הרותו ,םירפוסו םימכח לש

 :121 .ז ,ג"ה "תורפסה רצוא םצניא "םיתעה קוצ, צז

 הרות ,םירפוסו םימכח לש הלודנה ריעה הרטסוא ק"ק,
 - איסור תנידמל ,הלוגס ישנאו םינוכנו םיבושח ,הלודגו

 ."ןילופורטמ התיה
 ,53 ,43 ,31 .ז ,"אהרטסוא ילודגל תרכזמ, ,רעּביּב (2
 םיאתבשה םילבוקמה תודלוּתת ,אנהפ דוד (3

 .230-29 .ז ,"םידיסחהו

 .40-36 .ז ,ןטרָאד 4
 אירול קחצי ןּופ הלּבק יד יװַא יװ םעד ןגעװ (5

 ,רעציּבמעד :צז צּפָארײא רעּביא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה

 .ב"כק- ח'"יק ז ,ב"ח ,,יפוי תלילכ,

 ,38 .ז יקרעװ עטנָאמרעדנּבױא סָאד ,רעּביּב 6
 יב 'טט 2 ז ,'הלוצמ ןוי;ז 7
 ןוי ןיא רע טריטיצ ,לשמל ,"ֹוזַא (8

 -"דוד חמצ, קינָארּכ יד (ב 'מצ ,'ב .מ

 = דומצ ;'ו .ז .'הלוצמ ןײי 9
 ּוצ ףיסומ רע זיא קרעװ ענייז ןיא .ןטרָאד 0

 ק"קב ותנועמו ותנוכש רשא , :רעטרעװ יד ןעמָאנ ןייז
 ,"בלסז

 ,תוקיזה יד ןּופ המישר רענעּבילּברַאפ רעד ןיא (1

 ןטילעג ןּבָאה דָארּב-שירַאגנּוא ןיא עטעגרהרעד יד סָאװ

 ,רעטייװ ןעז ןלעוו רימ יו ,ןעװעג ךיוא זיא ייז ןשיווצ)

 ,סמעדייא ייווצ ענייז טנָאמרעד ןצענייז ,(רעװָאנַאה עטנ:ןתנ

 . 88ש!חּבתח: 216 טס/הססזץטתק עסת 0ת28- :צז
 זופסת 8100 םטזסה 46ת 160ז1226ת0262181| טסזם

 14 עשו 1683 (,,010ת845500/116 {טז (1650216216 טתס

 ?01956ת502814 4695 ./ט06ת!/טתוּפ'', 1893, 274)

 22) ?,טתע, 216 5עת8208816 206516 668 214461-
81465, 344 

 -טסעו רעד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא 1648 רָאי ןיא
 "עגסיוא רָאי םעד ןיא טָאה דנַאלגנע ןיא ;םולש רעלַאפ
 ןרָאװעג טלײטרּוארַאפ זיא סע ןּוא עיצּולָאװער יד ןכָארּב
 ַא ןּבָאה רָאי םעד ןיא ;1 לֹרַאק גיניק רעד טױט םּוצ
 םּוצע לָאז סוטסירכ זַא .טרַאװעג ןטסירק עקיּבױלג ךס
 זַא ,טגָאזעגסיוארָאּפ טָאה "רהוז , רעד ;"ןעמּוק לָאמ ןטייווצ
 ,1911 ענליוו ,גסיוא ,"רהוז,) חישמ ןעמּוק ףרַאד רָאי םעד ןיא

 .ב 'מע ,ט"לק ףד ,תודלות תשרּפ
 !--'ו .} "הלוצמיןויפ 3

 ,'ב 'מצ ,ה"כ ,ןטק-דצומ ,לטרעוו-ארמג ַא 4
 קוספ ַאזַא טינ ךיז טניפעג תוחכוּת עדייּב ןיא (5

 טימ קוספ ַא ןַארַאפ טינ ך'נּת ןצנַאג ןיא זיא ללכּב ןּוא

 ךעלנע קוסּפ ַא .טגנערּב רּבחמ רעד יװ ,רעטרעװ יד

 םפסַכ :ט"י קוסּפ ,ז לאקזחי ןיא רימ ןענימעג םעד ּוצ

 ."היהי הדנל םבהזו וכילשי ּתוצוחּב
 | . יי ה"כ ,ארק 8

 "הלוצמ



 ןּבעל ןייז -- רעװָאנַאה עטנרןתנ

 ,ו"ס--ה"ס ,ח"כ ,םירבד 7

 יט ,'ד ,הכיא 8

 'ט ,ד"י ,היעשי :ך"נּת ןּופ קּורדסױא ןַא 9

 תורזגה תורוקל, ,דנַאלרּוג) "ןויה.טיס, םעד ןיא 0

 ןענעז װַאלסַאז ןיא זַא ,ןּבעגעגנָא זיא ,19 .ז ,("לארשי לע

 ךרעל - הָארטסָא ןיא ,ןשטנעמ 200 ךרעל ןעמּוקעגמּוא

 טרעוו (121 .ז ,"תורפסה רצוא;) "םיּתעה קוצ, ןיא .0

 טכַאמעג לּוׁש רעד ןּופ ןעמ טָאה הָארטסָא ןיא זַא ,טלייצרעד

 .לַאטש 8

 "הלוצמ-ןי, ּוצ המדקה יד ,לשמל ,טקידנע רע (1

 עטנ ןתנ רבחמה ירבד הכ; :רעטרעװ עקידנגלָאפ טימ

 .טמד םוקני 'ה) "ד"יה ל"צז רבונה השמ שודקה ןב

 זיא ךיא םענעגײא םעד ןטלַאהַאּב סָאד 2

 יײז .רעּבײרש עשידיי יד רַאּפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז

 ףיא קרַאטש ױזַא טײקמַאזקרעמפיוא רעייז ןרירטנעצנָאק

 ירעּפ ענעגייא רעייז זַא ,קרעװ ערעייז ןּופ טלַאהניא םעד

 רָאנ ןדליּב םַאנסיוא ןַא .קירּוצ ירמגל טצרט טייקכעלנעז

 גנע זיא לרוג רענעגײא רעד עכלעװ ייּב ,רעּביײרש יד

 רעד ןיא שינעעשעג רעקיטכיוו ַא טימ ןטכָאלּפעגנעמַאזּוצ

 רּבחמ רעד - חרז ןב םחנמ :לשמל יוװ ,עטכישעג רעשידיי

 רעד ,עבס םהרבא רעדָא ,לאנּברּבא קחצי ,"ךרדל הדצ, ןופ

 -ָאדסָאד .דנַא .א "רומה רורצ , שמּוח ּוצ שּוריּפ םענּופ רּבחמ

 -רעד טכַאוּבעג טָאה ןָאזרעּפ ענעגייא יד ןגייוושרַאפ עקיז

 ןגעװ תועידי עצשיּפַארגָאיּב קיניײװ ץנַאג ןּבַאה רימ זַא ,ּוצ

 רעייז זיא זנּוא ייּב רּוטַארעטיל עטלַא יד .רעּביירש ערעזנוא

 .ןרַאימעמ ןּוא סעיּפַארגָאיּבָאטװַא ןיא םירָא

 יתכלהו, :"הכוס-ימעט, ּוצ המדקה רעד ןיא עז 3

 יתשאל איבהל ףרטו ישפנל עוגרמ אוצמל ליה לא ליחמ

 תושרד יתרבחו ,זנכשא תנידמ תוצופת לכב יתשרדו ,םינבו

 ..םידעומה לעו הרותה לכ לע

 ןיא לקיטרַא סגַאמּפױק עז ןיסגעלַאװ דוד ןגעו (4

 תקסטט6 665 116668 ,ט1065, 821 292.

 ןייז ןוא עילַאטיא ןיא טלַאהפױא ןייז ןגעװ (5
 רעד ןיא רע טליײצרעד םילּבוקמ יד טימ ףערטנעמַאזּוצ
 ןיא ;עּבַאגסױא רעטשרע רעד ןיא ,"ןויצ-ירעש, ּוצ המדקה
 עקיזָאדיד .ָאטינ המדקה יד זיא סעּבַאגסױא צקירעביא יד
 תופסוה ענייז ןיא ?לירּב םוחנ טקּורדעגרעּביא טָאה עלעטש
 ,"תורפסה רצוא, עז ןדנַאלרּוג ןּופ "תורזגה תורוקל, םּוצ
 .(459--458 ,4 .ּב

 "תורודּה ארוק ,, ,יטרופנוק :צז ןהכה םייח ןגעװ (6
 ,יאלוװא :ךיוא ;'א 'מע ,ב"מ ףד ,טשּבַאגסױא סלצססַאקו
 רע .'ב 'מע ,ח"י ףד ,(עּבַאגסױא סבקעי"ןב) "םילודגה םש ,
 ןיא טייטש סע יװ ,1655 ָאנרָאװיל ןיא ןּברָאטשעג זיא
 ןשיטַאיזַא ןיא י"כ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,דּפסה םענעּבירשעג
 ,4528 ,"השמ תלהק, ,רעניװ :עז .דַארגנינעל ןיא ייזּומ
 ,558 'מע

 24 טייקיטצט עשירַארעטיל ןּוא

 תודלות, ,ידנוריג-יפנ :עז אריּפש ןתנ ןגעו 7
 יב 'מע ,ה"ס ףד ,יאלוזא :ךיוא ;276 ,'לארשי ילֹודג
 .1662 ָאישזדצר ןיא ןּברָאטשעג

 ,ידנוריג-יפנ :עז תפצמ יולה ןימינב ןגעװ (8
 ןּברָאטשעג) אתוכז השמ ןגעװ .52 ,"לארשי ילודג תודלות,
 ;225 ,ידנוריג-יפנ ;'ב 'מע ,ט"נ ףד ,יאלוא :עז (8
 ךּובלמַאז ,"הילטיאב תילארשיה הירוטסיההל , ,אנהכ .א
 -צגג בהובא לאּומש ןגעװ .180-175 ,ב"סרת ,"ןרוגה,
 רעד ןגעװ לקיטרַא סנײטשנעװעל :עז 1694 ןּברָאטש
 עטכישעג ריפ טפירשסטַאנָאמ, םעניא בהובא עילימַאפ
 ןּוא 676 .ז ,1904 ,"סמוטנעדּוי סעד טּפַאשנעסיװ דנּוא
 .רעטייוו

 39) ט0011, 81911040668 1162:868, 1, 923.

 -עגסױרַא ,"ןויצ-ירעש, ןופ טַאלּב-רעש םעד ףיוא

 בר רעד-ךָא ךיז רע טפור ,1690 ףרָאדסרעמליװ ןיא ןּבעג

 ןיא תונּבר ןייז ןגעוו .6924 .ז ןטרָאד) לֹוש רעססַאי ןופ
 רצוא, ןיא ,'ןורכזה רפס, ,דלעפצרַאװש :עז ינַאשקָאפ

 : .39 .ז ,3 .ב ,'תורפסה

 טציטש ,ןּביושַאּב רעטייװ טרעװ סָאװ ,זלַא 0

 עז ןַאמּפיױק דוד ןופ לקיטרַא ןטנכייצעגסיוא ןפיוא ךיז
 ןופ ךמס ןפיוא ןרָאװעג ןּבירשעג זיא סָאװ ,(1 הרעה
 .לַאירעטַאמ-ויכרַא ןוא ןלעװק עטלַא

 ןיא טַאלּב"רעש םעד ןופ רימ ןסייו ןעמָאנ םעד 1
 סרעװָאנַאה עטנ-ןתנ ,רּבחמ רעד ואװ ,"םירדנ תרתה,

 8, ,,18ה:= :עז .רעצטָאפ ןייו טנָאמרעד ,לקינייא

 עטסהס/ {0ז ןט0150ת6 (165001816 טתס 1116/8/077

 ,388 יז ,'השמ תלהק, ,רעניװ :ךיא צז .ש11// 1694
 ,3273 רעמּונ

 דוד טגנערּב הבצמ רעד ףיוא טפירשפיוא יד 2
 ,(327--326 .ז ,ןטרָאד) ןַאמפיוק

 דוד :עז "םימהר אלמ לא, ןּוא "לודג ןּברּוח, (3

 -נייא זיא "לודג ןּברּוח, .(226-320 .ז ,ןטרָאד) ןַאמּפיוק

 ַא טציא זיא ןוא 1683 גָארּפ ןיא טקּורדעג ןעוועג לָאמ
 ,רעדיײנשנײיטש :ךיוא עז ;תואיצמה-רקי עשיּפַארגָאילּביּב
 .191 רעמּונ ,1230 .ז ,"ןדוי רעד רּוטַארעטילסטכישעג יד,

 ,|} ,"ַאערּבעה אקעטָאילּביּב- רעד ןיא) ףלָאװ

 בר רעד סָאװ ,ווירּב ַא ןּופ ךמס ןפיוא טלייצרעד 1

 10662516/ת. םיא ןגעװ עז) בהובא בקעי עיצענצוו ןּופ
 םּוצ ןּבירשעג טָאה ,,016 78תוווס 8208", 679 )

 ךיז טָאה רעכלעוװ ,רעגנּוא ליפָאעט ןַאיטסירכ רָאטסַאּפ

 טימ רקיצּב ןּוא רּוטַארעטיל רעשיצרּבעה טימ טריסערעטניא

 .ניּברַאפ ןיא ןענַאטשעג זיא ןּוא טיפַארגָאילּביּב .רּבעה

 רצוא, םיא ןגעװ עז עטרעלעג עשידיי ךס ַא טימ גנּוד

 14620981- ,רעדיינשניטש :ךיא ,128 ,11 ,"'דמחנ

 5086 121102:8ק216, 4718 88: 2016,

 261:56ת1006 262/6הטת86ת 26050ה5ת (0000516ת
 העװָאנַאה צטנ-ןתנ זַא-,טתס ./ט06ת }תה 11144618146ע, 23)
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 יסָאד ;פילַאטיא ןיא ָאקקַאס-יד-עװעיּפ ןיא ןּברָאטשעג זיא

 (0ט10ת8110 510- יסָארעד :רעּביא ךיוא ןרזח עּבלעז

 רעד ןיא) שטילעד ךיוא ,1100166811 8ט6261:/102, 11, 741
 ,לֹּביּב , רעד ןיא.טסריפ ןּוא (85 ,"עיזעַאּפ רעשידיי ןּופ עטכישעג,
 ךעלטנגייא טָאה טסריפ םה - 1 ,| .ּב ,"אקיאַאדּוי

 -רּוטַארעטיל , םעניא) לקיטרַא סקענילעי ןּופ ןסיוו טלָאזעג

 ןײלַא רע ןכלעװ ,270 .ז ,1843 "סטנעירָא סעד טַאלּב

 שירַאגנּוא ןיא הטיחש רעד ןגעװ (ןּבעגעגסױרַא טָאה

 ןיא ץנוצ .ןעמּוקעגמּוא טרָאד ןיא רעװָאנַאה זַא ,דָארּב

 טזייו ,40 ,"סערהַאירעדנעלַאק סעד עגַאטסטַאנָאמ , ןייז

 סרעװָאנַאה עטנ-ןתנ ןּופ רָאי ןּוא טרָא םעד ןָא קיטכיר

 ,טיוט
 416 .ז "לארשי תורפס, ןיא קידנעניפעג ,רעּביּב

 לקיטרַא סרעדיינשנייטש ןּופ גנּוצעזרעּביא ,ךּבעה יד

 ,אאטו/ רעּבּורג ןּוא שרע ןּופ עידעּפָאלקיצנע רעד ןיא

 סָאװ ,רּוטַארעטיל רעשיאצרּבעה רעד ןגעװ (471-257 ,ז

 יד) עּבַאגסױא רעשילגנע רעד ןּופ ןרָאװעג טכַאמעג זיא

 .סיוא רעשטייד רעד ןיא זיא עלעטש עטכַארּבעג ןטנּוא

 םעד ןיא זַא ,(רעשילגנע רעד ןיא רָאנ ,ָאטינ עּבַאג

 ךיז טדער "לודג ןּברּוח; גָאלָאריטרַאמ

 .יינשנייטש זַא ןּוא "עטנ 'ר בר ונירמ, ןּופ טױט-טלַאװ

 טפּור רע ןכלעװ ,ןעטנ-ןתנ רעזנּוא ּוצ סָאד טּביירש רעד

 רעד ןיא רע טסייה ױזַא) אהרטסואמ השמ ןב ןתנ ןָא

 :סױרַא (רעּביּב רע טָאה-,(הבצמ רעד ףיוא טפירשפיוא
 טּוקלי, ןּוא 52 .ז "אהרטסוא ילודגל תרכזמ, ןיא) טגָאזעג
 ןגעװ ךיז טדער ןטרָאד זַא ,הרעשה ַא (20 .ז "םחנמ
 הָארטסָא ןּופ ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,עטנ בר רעהָארטסָא
 הרעשה עקיזָאדיד ,ןעמוקעגנָא ןענעז ןקַאזָאק יד רעדייא

 .קיטכיר טינ זיא
 .ַאֹּב ּוליּפַא ןיוש ןרעװ ןיקירטונ ןוא אירטמיג (4

 רזעילא ןיא טנכערעגניײרַא ןרעוװ ייז ּוא דומלּת ןיא טצּונ
 ?כ) הרוּת יד ןשטייט ןּופ םיללּכ סילילגה יסוי ןּב
 .ז ,םלוע תּוּברּת, ,ןעגָאּבנילעניצַאק :עז ;30 ןּוא 9
 טשרע ךיז ייז ןּבָאה טלקיװטנַא טיירּב רָאנ ,470 2

 .עג םעד ןגעוו

 יד ייּב רקיעּב ןוא רּוטַארעטיל רעקידרעטעּפש רעד ןיא
 .םילּבּוקמ

 :ןענעז טכיזניה רעד ןיא ללּכה ןמ םיאצוי (5

 ירבד, ןּוא "אכּבה קמע, ןּופ רּבהחמ רעד - ןהּכה ףסוי
 ןופ רּבחמ רעד - ןנַאג דוד ןּוא ,"תפרצ תוכלמל םימיה

 ."דוד חמצ,

 (46ט28ט6/, טלייצרעד ירּבמס ףסוי יװ טול (46

 ןעמ טָאה ,,1166186ט8/ 26605ה8 (סתעסת1ס165" 1, 149)
 קוצ , ןּוא "הלוצמ-ןוי, םירפס יד .ןענעייל ּוצ טמיטשַאּב

 ןיּב וומתב רשצ-העבש ןּופ ןכָאװ יירד יד ןיא "םיתצה

 זומתב ז"ימ םתארקל םירפסה ּולא ועבקו,) באב-העשת

 רימ ןסייוו תורוקמ צרעדנַא ןּופ רָאנ ;,("באב 'ט דע

 ,גהגמ  ַאזַא ןגצוו טינרָאג

 47) 060165, 611:886 2טע (2650216046 667
 תסע;ג1פסתסת טתס 218/12150ת6ת 516616ת, 142.

 ,םיוּבנירג ייּב ךיוא צז ךּוּברעטרעװ םעד ןגצוו

 ,רעטייוו ןּוא 500 .ז ,"עיטַאמָאטסצרכ עשטייד-שידיי יד,

 ,"פגערטרָאפ ןעכילטסנַידסעטטָאג, ענייז ןיא ץנוצ (8

 ,עּבַאגסױא רעקיזָאדרעד ןופ רָאנ טסייוו ,466

 49) ןס61165, 1014., 141.

 50) 2ת2 ,216 1015 065 פץת8808816ת (401465*

 016ת5465, 152: 212086ת, 26 ן62196ח6 (40144654

 016ת51, 389.

 51) 86:1ת6:, 28ת026/16/4ט0ת26ת 2טתו 4887

 ןוסתסת (0626?עש0ת6, 41--42 47: 810086ת, 1016.
-390 ,200 ,70 

 טּביירש ,64 .ז ,"הדובעה ידומצ ,, ןיא הטּוהסדנאל 2

 ןלַאטיװ םייח טויּפ ןקיזָאדמעד תוצט יּפ"ע ּוצ
 53) עס16/ 8101:011608 11621868, 1, 44

 2טת2, 216 תוזשפ, 177; 0615ת6:, 582221תה 8857
 815/8 טתס 56/ת 100655 11 4

 5213 | ,לקיטרַא ףעטנָאמרעדנּבױא ,ןַאמפיוק דוד 4



 (1768) עניארקוא ןּופ ֹוּברּוח רעטייווצ רעד

 "אניירקּוא ןמו ןמוא ןמ הלודג השעמ, קינָארכ-סקלָאפ יד

 (ןילרעּב) וָאנּבּוד ןועמש רָאסעּפָארּפ ןּופ ריפניירא

 ןמ הלודג השעמ, רעד ּוצ ריפנירַא רעקיזָאד רעד

 ןרָאװעג ןּבירשעגנָא זיא װָאנּבּוד .ש .ּפָארּפ ןּופ ?ןמוא

 -עג ךָאנ טָאה רּבחמ רעבּושח רעד ּתעּב - ,1921 רָאי ןיא

 ןרַאפ טמיטשַאּב ןעװעג זיִא ןּוא -- ,דנַאלסּור ןיא טניואװ

 ןעװעג טריטקעיָארּפ טלָאמעד זיא סָאװ ,?סקנּפ רעניארקּוא;

 -נוא ןענּומעג ךיז טָאה רּבחמ רעד .ץלרעּב ןיא ןּבעגּוצסױרַא

 סָאװ ,ןשינעעשעג עכעלקערש יד ןּופ קורדנײא ןקרַאטש ןרעט

 ןּוא עניארקוא ןיא טליּפשעגּפָא םעֶד רַאפ ץרוק ךיז ןּבָאה

 :עג טינ ךעלטננײא ךָאנ ךיז טָאה עמַארד-םָארנַאּפ יד ּואװ

 ךיז ןזָאל ןעגנּומיטש עקיזָאד יד ןּוא -- ,טקידנערַאפ טַאה

 ,ריפנײרַא םעד ןיא ןליפ ךיוא

 ,אפּוג "הלודג השעמ, קינָארכ רעד ּוצ עגונ זיא סָאװ

 -ַאּב טינ יװ טעמּכ םלוע םעד זיא יז זַא ,ןזײװנָא רימ ןליה

 :סוא רעדרּויּפ יד -- הסּונ רעטשרע רעד סרעדנוזַאּב ,טנַאק

 -רקי עסיורג ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש עכלעװ ,1783 ןּופ עּבַאג

 ךיוא .ןעמּוקַאּב ּוצ טציא רעװש רעײז זיא'ס עכלעװ ןּוא תואיצמה

 -ליװ ןּוא רעװָאקלידּוס יד -- ןּבַאנסױא יײװצ עקירעּביא יד

 טינ .טײהנטלעז עשיּפַארגָאילּביּב ַא ןרָאװעג ןענײז -- רענ

 ןצנַאגניא ןּבַאגסױא עקיזָאד יד ןענײז וּתעשּב זַא ,שרעדנַא

 .רּוזנעצ רעשיסּור רעד ןּופ ןרָאװעג ןטָאדעגסױא

 עיצקאדער

 ןּברוח ןטירד םעד טּבעלעגרעּביא טשרע ןּבָאה רימ
 .רע רעד .1920 ןּוא 1919 ןרָאי יד ןיא -- עניַארְקּוא ןּופ
 רָאי ןטסכעלקילגמּוא םעד ןיא ןעװעג זיא ןּברוח רעטש
 ןקַאזָאק יד ןעװ ,(ח"ּת תרזג) 1648 -- עטכישעג רעזנּוא ןּופ
 :עגפיוא ןיקצינלעמכ ןּופ גנּוריפנָא רעד רעטנּוא ןענייז
 ןּברּוח רעטייווצ רעד .הכּולמ רעשילױּפ רעד ןגעק ןענַאטש
 ,רעטעּפש רָאי טרעדנּוה רעּביא טימ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה
 רעשילױּפ ןּופ ץענערג רעד ףיוא ןגיל סָאװ ,ןטנגעג יד ןיא
 ,ענישטַאמַאדייה ןּופ םרָאפ ,רעד ןיא ,עניַארקּוא רעשיסור ןּוא

 ןּוא הגירה רענַאמּוא רעד טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה ןּוא
 ּביוא .(ח"כקּת) 1768 רָאי ןיא ןעמָארגָאּפ עקיטּולּב ערעדנַא
 1881 ןרָאי יד ןּופ ןעמָארגַאּפ יד ןענעכערּוצ טינ לָאז ןעמ
 . ןשידיי םעד טכַאמעג בּורח טינ ןּבָאה סָאװ ,1905 ןּוא
 -בײה רעד זיא .עניַארקּוא ןיא תוליהק עצנַאג ןּוא בּושי
 רעטירד רעד -- 1921--1919 ןרָאי יד ןּופ קילגמּוא רעקיט
 :עניַארקּוא ןיא רעטנעצ ןשידי םענופ ןּברּוה רעסיורג
 :רַאפ רעטנזיוט רעקילדנעצ ,םיגּורה רעטנויוט רעקילדנעצ
 רעד ןּוא עטמותירַאפ רעטנזיוט רעטרעדנּוה ,עטעדנּואוװ
 עגַאל יד ...עטלגָאװרַאפ ןּוא עטריניאּור -- לייט רעטסערג
 ןיא ןּוא ,ןיקצינלעמכ ךָאנ יװ ,רעסעּב ליפ טינ טציא זיא
 .עטנָאג ךָאנ יװ ,רעגרע ךסַא

 ,תונּברּוח ײרד עקיזָאד יד ּוצ ּוצ ךיז טקּוק ןעמ ןעװ
 ףיוא ןרעדנא םעד ןּופ רענײא טלײטעגּפָא ןענייז סָאװ
 סָאד ןּוא ןייא ןעמעלַא יז ןיא ןעמ טעז ,רָאי 150-10
 ףיוא תוחיצר ןּופ ּפיט ןשיסַאלק ןימ ַא :דליּב עקיּבלעז
 טעמּכ .ענישטַאמַאדײה ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,ןדיי
 רעטנּוא ענישטַאמַאדיײה יד טָא טרעיוד רָאי רעדנּוה יירד
 טרעדנּוהרָאי ןדעי ןיא לָאמ ןייא .ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ
 ןּופ ןשינעפיט יד ןּופ ,היח ַא יװ ,סױרַא ךיז יז טסייר
 ,"םּוטנקַאזָאק ןעיירפ, םענּופ ןּוא םּוטרעױוּפ ןשיניַארקּוא
 רעטרעדנּוה בּורח טכַאמ ,טּולַּב שידי ןכייט טסיגרַאפ
 טייג ,הכאלמ ריא ןָאטעגּפָא ,ךָאנרעד ןּוא ,תוליהק עשידיי
 :םפיוא םעיינ ַא זיּב ,ּבּורג ריא ןיא קירּוצ קעװַא ךיז יז
 ןּופ רּוטלּוק עצנַאג יד .טלַאטשעג ןקיּבלעזמעד ןיא סייר
 .טרעדנעעג טשינרָאג ָאד טָאה טרעדנּוהרָאי ןט19 םעד
 ,1648 ןרָאי יד ןּופ ןעגנּוּבײרשַאּב יד טנעײל ןעמ זַא
 :טינ דײשרעטנּוא ןיק טעמּכ ןעמ טעז ,1919 ןּוא 8
 ןקַאזָאק-ןענַאמַאטַא טימ ,ןקַאמַאדייה ,ךיז טכּוד ,עקיּבלעזיד
 ?סיוא ןּופ םעטסיס עקיּבלעויד ;שארּב ?סעקינטָאס, רעדָא
 -ביק ןּוא רעּבײװ ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןּוא רעטנזיוט ןליוק
 ןּופ ,לָאצ ַאזַא ןיא -- גערּב ַא ןָא ןּוא סָאמ ַא ןָא ,רעד
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 ןּוא ןטייצ עלַא ןיא גָאלָאריטרַאמ רעשידיי רעד רעכלעוו
 -דגעמּוק רעד ..טינ סייו רעדנעל עקירעּביא עלַא ןיא
 -ַארגָאנָאמ ַא ןּביירש ןלעװ טעװ סָאװ ,רעקירָאטסיה רעק
 ןט17 ןופ עניארקוא ןיא ןדייל עשידיי יד ןגעװ עיפ
 ּוצ טייקכעלנעמ יד ןּבָאה טעװ ,טרעדנּוהרָאי ןט20 ןויּב
 .ןייא םיורטייצ ןצנַאג םעד ןּופ ןכַאמ ,דליּב ןייא ןלָאמ
 רע .ענישטַאמַאדייה ןּופ עכָאּפע יד -- ,עכָאּפע עקיצנייא
 יד ןּופ טייהנדײשרַאפ רעד ףיוא ןזייװנָא אמּתסמ טעוו
 טריפעג טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,ןעגנּוזָאל יד ןּופ ,ןוויטָאמ
 רערעדנּוזַאּב רעדעי ןיא תוחיצר ףיוא ןסַאמ ערעטסניפ יד
 םצעּב רעּבָא - ,ןדנַאטשמּוא ענעדיישרַאפ ייּב ,הפּוקּת
 .לַא רעד ןּופ ןצינערג יד זַא ,ןייז הדומ ןוומ רע טעװ
 סָאד :ןריטסיזקע ּוצ ףיא ָאד ןרעה עטכישעג רעניימעג
 ..עטכישעג קיטש רעדנּוזַאּב ַא ,טלעװ ערעדנּוזַאּב ַא זיא

 -כיד םעד רַאּפ ,ועקירָאטסיה ןקידנעמּוק םעד רַאפ
 .ליּב ןּבעג ןלעװ סָאװ ,רעלטסניק רעדָא גרּוטַאמַארד ,רעט
 ןטייצ ערעסעּב ןיא טייהשטנעמ יד עכלעװ ןּופ ,רעד
 ןעלמַאז רימ ןפרַאד ייז רַאפ - ,ןרעװ טרעטיצרַאפ טצוװ
 םעד ןּופ לייט םעניילק ַא ןּבעג ךיא ליװ ָאד .לַאירעטַאמ
 ופ טסקעט ןלופ םעד - לַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןקיזָאד
 ןטיײװצ םעד ןגעװ עטכישעג רעד ּוצ רוקמ-טּפיוה םענ
 השעמ , יד זיא סָאד .1768 ראי ןיא ןּברּוח ןשיניארקּוא
 ,קינָארכ-סקלָאפ עתמא ןַא --"אניירקּוא ןמו ןמוא ןמ הלודג
 ןיא קרעוװרעטסיימ ַא ,ךַארּפש-טקלָאפ רעזנּוא ןיא ןּבירשעג
 טָאה רעװ ןטלעז סָאװ ,רּוטַארעטיל רעכעלטכישעג רעזנּוא
 ,ןסיוו ףרַאד ןעמ .טריסערעטניא רעהַא זיּב ריא טימ ךיז
 ןַא ָאד זיא רּוטַארעטיל רעד ןיא ןרּוּפש יד ענונּב זַא
 יד :ןּברּוח ןטייווצ ןּוא ןטשרע םעד ןשיװצ דיישרעטנּוא
 טגָאלקֲאּב ןּוא ןּבירשַאּב ןּבָאה ןיקצינלעמכ ןּופ ח"ּת תריזג
 רעכיּב ןיא טייצ רענעי ןּופ םינּבר ןּוא םידמול ךסַא
 ,(ערעדנַא ןּוא "הבושּת חתּפ , ,'םיּתעה קוצ ,, ,"הלוצמ ןוי,)
 ,שדוק-ןושל ףיוא ץלַא - תוניק ןּוא תוחילס ,תוליגמ ןיא
 תוגירה יד .םיִּתּב-ילעּב רַאפ טַאלג רעדָא ןכיילג רעייז רַאפ
 םענופ טעטש רעניארקּוא ערעדנַא ןּוא ןאמוא ןיא רעּבָא
 רעשינּבר רעקיטסלָאמעד רעד ןּופ רענייק טָאה 1768 רָאי
 רָאנ ןענופעג ְךיִז טָאה סע .ןּבירשַאּב טינ ץנעגילעטניא
 .ָאנ ןייז ּוליפַא טָאה סָאװ ,קלָאפ ןופ שטנעמ ַא ,רענייא
 .רַאפ טָאה רע :קרעװ ןייז ףיוא טלעטשעגסורַא טינ ןעמ
 ךַארּפש רעקיהעּבעל רעד ףיוא ,שידיי טסָארּפ ןיא ןּבירש
 טָאה רע סָאװ ,ץלַא ,עטצגרהעצ ןּוא ענעגָאלשעצ יד ןּופ
 עצרּוק ַא טכַאמעג םעד ןּופ טָאה ןּוא ,טרעהעג ןּוא ןעזעג
 ןַא ךיוא ,רערעדנַא ןַא ןעמוקעג זיא ךָאנועד ,קינָארכ
 רעד ּוצ ןּבירשעגּוצ טָאה ןּוא ,דיי ַא םּתש + םיִנָאנַא
 תוכיראּב ,םיטרּפ ךסַא ךָאנ ,ליטס ןקיּבלעזמעד ןיא ,קינָארכ
 .גסיײר-ץרַאה ַא ןּבעגעגוצ ,ןדָאזיּפע ערעדנוזַאּפ טלייצרעד
 .כרּוד טּוג ךיז טָאה רע ואװ ,הניחּת רעדָא החילס עקיד
 .רעד זיא ױזַא ןּוא -- םלוע.לש-ונוּבר ןטימ טסעּױמשעג
 ."הלודג השעמ, יד ןרָאװעג טיוּב
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 ןיא :ַאזַא זיִא "הלודג השעמ, ןּופ עטכישעג יד
 ןיא ,קילגמּוא םעד ךָאנ רָאי 15 טסייה סָאד ,1783 רָאי
 ,ןענישרעד (אדרויפ) טריפ טָאטש רעשישטייד רעד ןיא
 קרעװ ןיילק ַא ,(1"תולרוג רפס, לֹּפיּב ַא ּוצ הפסוה סלַא
 ןרעטנּוא ,רּבחמ ןּופ ןעמָאנ םעד ןָא ,ךעלטייז טכַא ןיא
 ."אנירקא תנידמּב ןמוא ק"ק ןמ הלודג השעמ, :לטיט
 םעניא ,"שטייט-ירבע, ןיא גנּוּבײרשַאּב עצרּוק ַא זיא סָאד
 ןיא ןדיי סָאװ ,תורצ יד ןּופ ,טרַאּביײירש ןשישטייד ןטלַא
 יד ןּופ ןטילעג ןּבָאה טעטש ערעדנַא ןּוא עטלאּב ,ןאמוא
 עשיורג עכלעוו ,ןעּביולג ןעשיסּור ןּופ ןעשנעמ -- םינווי,
 ,רָאי 50 רעּפירַא ןענייז סע .?ןינייז םידּוהי ןופ דנייפ
 רעצרּוק רעד ןיא ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש טָאה ןעמ ןּוא
 ןיא טניישרעד לָאמַא טימ - ,לכיּב ןקיטשינ םּוצ הפסוה
 ןמ הלודג השעמ, יד ווָאקלידּוס לטעטש רענילָאװ םעד
 ,םרָאפ רערעסערג ַא ךסַא ןיא ,6אניירקוא ןמו ןמוא
 -עגנייא שיטַאמעטסיס ,םיטרּפ ענעּבענענוצ-ײינ ליפ טימ
 ,"םימחר אלמ לא, ןַא - הניהּת רעגנַאל ַא טימ ןּוא ,טגדרָא
 ןכיײט סױרַא טַיצ סָאװ ,ליטס-סקלָאּפ םענעי ןיא ןּבירשעג
 -ביירש רעד ןּוא ךַארּפש יִד .רעּבײװ עשידיי ייּב ןרערט
 -ָאלק ןּוא רעטּושּפ רָאנ ,שטײד:ּבלַאה טינ ןיוש זיא טרַא
 -עגנָא ָאד ןרעװ סעקַאמַאדײה יד .שידיי רענילָאװ רער
 "םינחצור , ,"םינווי, טָאטשנָא (סענַאגילּוּכ) "םיזחוּפ , ןפּור
 אמתסמ - ,חסונ ןטשרע םעד ןיא יװ ,"םיאנוש,, רעדָא
 ,ןענַאטשרַאפ טּוג טָאה סָאװ ,רּוזנעצ רעשיסּור רעד ּביִלּוצ
 -שיכירג םענּופ ןשטנעמ ןעמ טנייפ "םינווי, רעטנּוא זַא
 (1845-ה"רּת) םּורַא רָאי עכעלטצ ןיא .ןּביױלג ןשיסקָאדָאטרָא
 .סָאד ןּבעגעגסױרַא ענליו ןיא םָאר יירעקורד יד טָאה
 טסקעט רעװָאקלידּוס ןטרעסערגרַאפ ןטַיול לכיּב עקיּבלעז
 ןקורדסיוא רעילָאװ עכעלטע טרעדנעעג רָאג טָאה ןּוא
 *ענּורּב יד , טָאטשנָא "םענּורּב רעד , :לשמל) שיװטיל ףיוא

 ,םימעט ערעדנַא רעֶדָא ,ווגעצ רעד ּבילּוצ ;(.לג.ד.א
 ןּוא ?םיוחוּפ , טָאטשנָא "ץדייח, לָאמ עכעלטע ָאד ןעמּוק
 טינ רעּבָא ויא רּוונעצ יד ."םילרע, טָאטשנָא ?ןדיי-טינ,
 ןיא ןעניפעג רימ :ןטייצ עגעי ןיא ןעועג גנערטש ױזַא
 יַאצ/ רעד ןּופ לעפַאב םעד טנָאמרעד רעטרע עכעלטע
 רעטשלעפעג רעד זיא סָאד) ןדיי יד ןטָארּוצסױא "ענווָאר
 ,"עטָאמַארג ענעדלָאג, יד ,װ ענירעטַאקעי ןּופ טסעפינַאמ

 יַאמַאדייה יד ןּופ רעריפ עקירעּביא יד ןּוא עטנָאג סָאװ
 יליװ רעד ןיא דָארג ;(קלָאפ םעד ןזײװַאּב ןגעלפ סעק
 "ןַאמטּפיױח, טָאטשנָא "ענוװָארַאצ, טייטש עגַאגסױא רענ
 ,עּבַאגסיוא רעװָאקלידוס רעד ןּופ

 ץתעומ ...ארזע ןבא םכחהמ תולױוג רפס אוהו ,?םירוע חקופ, (

 .ק"ֿפל ג"מקת) ל"ארשיב תנש .ָאדרויפ סופדב .טיײל עניימיג ריפ שטייט ןיא

 ךוּבלמַאז ַא ןיא ךיוא ןוא לכיּב רעדנוזַאּב ַא ןיא טקורדצג (2

 בק עעי-ןּב ײּב .(1828 ,1894) ף"צקּת ןוא ה"צקּת רָאל ןיא "תוישעמ לרופס,

 ת"כקת טָאטשנָא ח"ת תנשב טיײטשיס : תועט ַא זיא 423 "םירפסה רצוא , ןיא
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 יד ןּוא ,קיצרעפ רָאי ַא רעּבירַא רעטייוו זיא סע

 ַאזַא ןרָאװעג ןענייז השעמ רעד ןּופ סעּבַאגסױא עדייּב

 ןכוופיוא טנָאקעג טינ ייז טָאה ןעמ זַא ,תואיצמה-רקי

 1888 רָאי ןיא .רעירַאװקיטנַא עטסעּב יד ךרּוד ּוליפַא

 השעמ, צנעטלעז יד ןקּורדרעּביא טלָאװעג םכילע:םולש טָאה

 טָאה ןּוא ?קעטָאילּביּב-סקלָאפ רעשידוי , ןייז ןיא "הלודג

 יד ןּופ עיּפָאק עכעלטפירשטנַאה ַא ןגָארקעג רימ ךרּוד

 .ַאיזַא םעניא ךיז ןעניפעג סָאװ ,סעּבַאגסױא עקידרעטעּפש

 יד ןיוש טָאה לָאמטסנעד רעּבָא .גרּוּברעטעּפ ןיא ייזּומ ןשיט

 ,טנעמּוקָאד ןכעלרעפעג ַאזַא ןזָאלכרּוד טלָאװעג טינ רּוזנעצ

 טימ רָאנ ןענעגּונַאּב טזּומעג ךיז טָאה םכילע-םולש ןּוא

 ןּוא ,;השעמ, רעד ןּופ ןטַאטיצ עטצריקענּפָא עכעלטע

 םעניא טָאה ןּוא ,תוטמשה-רוזנעצ ךסַא טימ ךיוא סָאד

 'ה ןּבעגעג "קעטָאילּביּב-סקלַאפ רעד ןּופ דנַאּב ןטייווצ

 ןּופ הריזג יד, :ןעמָאנ ןרעטנּוא ,לקיטרַא סיקסווָאראמָאקס

 וועיק ;2 .ּב ,?קעטָאילּביּב:סקלַאפ) *עניַארקּוא ןיא אטנָאּג

 -ירש רעסעדָא רעד טָאה םּורַא רָאי עכעלטע ןיא .9

 ןטיול לכיּב-השעמ םעד ןּופ ןלייט טקּורדעגּפָא אנהּכ דוד רעּב

 .רּוג ןיא ,?עטנָאג ברח, לטיט ןרעטנּוא ,טסקעט רעצנליוו

 ,18923 ,סעדָא) "תורזגה תורוקל,, ךוּבלמַאז סאנהּכ:סדנַאל

 ןּוא עגנַאל יד טזָאלעגסױרַא טָאה רע רָאנ ,09-67 .ז

 .דָאזיּפע עשירָאטסיה עריא טימ הניחּת עשיּפיט רעייז

 םעד ןּברָאדרַאפ ָאד ךיוא רּונעצ יד טָאה ּוצרעד ןּוא

 טרָאװ סָאד ּוליִפַא טָאה רָאזנעצ רעסעדָא רעד :טסקעט

 -רעד טָאה סע לייו רשפא ,טזָאלעגּכרּוד טינ ?ןידייה,

 ןיא ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע ."ןקאמאדייה, יד ןָא טנַאמ

 .ןזיירג ףסַא *עטנַאג ברח, םעד

 .לּופ ןייק טַאהעג טינ רעהַא זיּב רימ ןּבָאה יױזַא

 םעד טעמּכ - "הלודג השעמ, רעד ןּופ טסקעט ןקידנעטש

 ןטייוצ, ןּופ עטכישעג רעד ּוצ טנעמּוקָאד ןשידיי ןקיצנייא

 רעַייז ּוצ טיג סָאװ ןוא קלָאפ ןּופ טמַאטש סָאװ ,"ןּברּוח
 .רּפ ןיא ןּבָאה רימ סָאװ ,ףָאטש םעד ּוצ ןכַאז עקיטכיוו
 רַאפ טלַאה ךיא .ןלעװק עשיסּור ןּוא עשיניַארקּוא ,עשיל
 טלעטשעגפיונּוצ ,"הלודג השעמ, יד ָאד ןּבעג ּוצ קיטיונ
 :בלַאה ,עצרּוק יד טייג טשרעּוצ .תואחסונ יירד עלַא ךָאנ
 רענעקּורט רעד זיא סָאד :1783 רָאי ןּופ אחסונ עשישטייד
 קינײװ טָאה םיא ןּופ .טעלעקס רעד ,קרעװ ןּופ ןרעק
 רימ טָאה קירּוצ קיצנאװצ רָאי ַא טימ .טסּואװעג רעװ
 רעטסּואװַאּב רעד טקישעגּוצ לכיּב רעדרויּפ ןטלעז סָאד
 ןּוא ,קָאטסילַאיּב ןּופ שטיװָאנַאזַאכ ףסוי .רד ליּפָאילּביּב
 יד ןעייג רעטייוו .עיּפָאק ַא םיא ןּופ טכַאמעג ּבָאה ךיא
 סָאד :םענייאניא ענליוו ןּוא ווָאקלידּוס ןּופ תואחסונ ייווצ
 ןרעדָא טימ ,טױה טימ טקצדַאּב ,טעלעקס ַא ןיוש זיא
 טּפַאזעגנָא ןּוא טּולֹּב סייה טימ טּבעלַאּב ,ןלּוקסּומ ןּוא
 עיּפָאק רעיונעג רעד ךָאנ ָאד סָאד ּביג ךיא .ןרערט טימ
 .רעטעּפ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,סעּבַאגסױא עדייּב ןּופ
 רָאי ןיא רימ טָאה עיּפָאק יד) ייזּומ ןשיטַאיזַא רעגרּוּב
 ריא ןיא .(םולשה וילע ,םכילצ-םולש ןּבעגעגרעּביא 0
 .עדנַא רעד ןּוא עּבַאגסיוא ןייא ןּופ ןטנַאירַאװ יד ןענייז
 .ײק ןיא -- טנאיראוו רעװָאקלידּוס : ױזַא טנכייצַאּב רער
 41 עקיטנַאקריּפ ןיא - רענליו ,() ןרעמַאלק עקידכעל
 -רַאפ רעדָא םייונש ןָא טקורדעג ָאד ןענייז תואחסונ עלַא
 יד טל טלעטשעג זיא עיצַאּוטקנּוּפ יד רָאנ ,ןעגנוצריק
 ןיא .ןענעיײל סָאד ןכַאמ 'ּוצ רעגנירג ידּכ ,םיללּכ עיינ
 עכעלטע ןיא ךיא ּבָאה טסקעט ןשישטיײד-ּבלַאה ןטלַא םעד
 ּוצ ןעגנּורעלקרעד ןרעמַאלק ןיא טלעטשעגניײרַא רעטרע
 ןעגנּוקרעמַאּב עשירָאטסיה .ןקּורדסיוא ערָאלק טשינ יד
 ןטלעז רעייז טכַאמעג ךיא ּבָאה טסקעט םּוצ

 1921 רַאונַאל 18 ,גרוּפרעטעפ

 הסּונ רעטשרע רעד ;}}

 (3183 אדרויפ עּבַאגסיוא)

 (* ק"פל ל"קת תנשב השענה ןילוּפל ךיישה אניירקא תנידמּב ןמוא ק"ק ןמ הלודג השעמ

 .איירטאט דנוא ןיסור טימ טצינערג אניירקא
 לָאז אניירקא ןיצנַאג דנוא ןמוא ןופ ןיילכיב שָאד

 ןמהענ ןיצרעה וצ ךיז לָאז דנוא ,ןינאייל שנעמ רכילטיא
 ץנַאג ףיוא טַאה טקישיג וצ טָאג סָאָװ הרצ יזיורג יד
 ןדראוו גרהנ ןייז יטעטש ליפ :ל"קת רָאי ןיא אניירקוא
 רטייוװ לָאז טָאג .םירוסי יזיורג דנוא תונושמ תותימ ךרוד
 יד ןיא ןזייװ תומקנ לָאז דנוא ןזייּב ילַא ןופ ןטיה שנוא

 רעשיגָאלָאנָארכ ַא זיא טסקצט ןיא לָאמנײא רעטײװ ןוא ָאד (

 טינ ןוא (1768) ת"כקת רָאי רעמוז ןעשעג זיא השעמ יד ;תוצט

 .(1770) ל"קּפ

 ןוילרע תולג ןרטיּב םעד סיוא זנוא לָאז דנוא םיאנוש
 .ןפא ונימיב הרהמב

 .ק"פל הנמאנ והיתעדוח ל"ארשיב תנשב
 טיחצטשּב קילגןהוא ןיצנַאג ןעד ןופ ךַאזרא יד = |
 ןעד ילא ןעבָאה ץנערג יטלעמיב רעד אייּב :םעד ןיא
 עשיורג יכלעוו ,םינווי ןדרעװ טנעניג יּכלעװ ןביולג ןשיזור
 רדעי (רעּביראו) רביר זָאװ ,ןינייז םידוחי ןופ דנייפ
 רעד ףיוא ןבעג גּווטכַא ןיזומ ,טָאה ליח שיורג ןייא טייצ
 ןהעשג לַאפ רביא ןייק רונ זלא אניירקוא ןופ ץנערג
 ױר בא ָאד ןופ טָאה ליח שָאד ךיז טפערט ךילדנע .לָאז
 יג יז ןאמ וצ שָאװ ,המחלמ ינייא ןגעװ טזומיג ןיק
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 טייהנגעליג יד םינוי יד ה"ועב ןגירק ָאד .טָאה טכיורב

 ןא ה"ועב ןיגנַאֿפ דנוא ,ןייז םקונ ךיז םיאנוש רהיא ןא

 ,ןייז וצ תיממ לארשי רטנוא

 ,רשּב לכל תוחורה יהלא לא

 וצ וטשנעק איװ .רטהימיג ילַא רפעש:רע סָאג הא

 םוצ יפאש יד ולַא .ןרהיפ ןיטייט וצ ןישנעמ יד ןהעז

 ןגניג .{בוטיוט ק"ק ןיא רהאװ גנַאפנָא רעד .ןיטכעש

 ןהעז ָאד .אירפ וצ דלעפ ןעד ףיוא רבייוו ןדוי אייווצ

 .כעמ ןיקערש רע ,(ןעקּורנא) ןיקור ןא ןראיוב ןשיזור איז

 טימ ןיטפור דנוא הליהק רעד ןיא ךיילג ןטפיול ,גיט

 ,ןליו סטָאג םּוא ןיליו טטָאג זיוא :ימיטש רילאפ

 ןּופ שנוא רעה טנוצעי ןמוק םינחצור יד ,םידוהי ריא

 רזנוא ןא טקנעד .ןרהיפראפ יצ לארשי תד ןיביולג רזנוא

 רהיא גנַאפנא ןא .םשה שדקמ טייז דנוא טטָאג ןגילייה

 .לארשי ןופ תושפנ טרדנוה ריפ ךיילג איז ןטיט ןמוק

 דנוא רזיה איד ןיא ךיז איז ןיטיײרּפש רַאפ ךָאנ רעד

 .לארשי ןופ תושפנ טנזיוט ףניפ סלַא רהעמ טיױטיג ןלבָאה

 ןלַא טפלעה זע .ןיזעל זיוא טלעג טימ ךיז ןיטלָאװ ליפ

 זָאד זע טָאה ןעד ,ןינעק טָאה ןיפיול טינ רעװ .שקינ

 ,טשוי איז ןמוק טחוש םוצ .םשה שודיק לע טסָאקיג ןבעל

 וצ הלפת טוט דנוא ןיליפּת ןוא תילט ןיא רע טייטש

 ןייז רע טמענ ,ןייז תימימ ןילָאװ םהיא איז יװ ;טטָאג

 .ןיטכעש וצ םהיא ףילח ןייז טימ איו טעב דנוא ףילח

 דנוא בייוו ןייז דנוא םהיא ןיטכעש ,ןע (ןעוט) ןיטעט יז

 ק"קל איז ןגניג ָאד ןופ .ףילח ןגייא ןייז טימ דניק

 ריפ ןלַא רהעמ איז ןטיט יסַארטש יד ףיא .ןמוא

 ק"ק ןופ יכלעוו ,לארשי ןופ תושפנ טימ ןיגעװ טרדנוה

 וצ ליצמ ךיז םוא ןמוא ק"ק ךָאנ ןייז ןיפָאליג ביוטוט

 .טזיא טלעז 6הקזח ןייא לייוויב ןַייז

 ןמוא טָאטש איד רַאפ איז ןימוק זומ ת 'ה 'ב םויב

 טינ זאוו ,תושפנ טרדנוה ריפ זלַא רהעמ ןטיט דנוא

 טייל טאטש יד איװ .ןינייז טגנַאליג תקזח יד ןיא רהצמ

 טימ-זָאװ .ןינונאק טימ יז ןיראייפ ,ןדרעװ רָאװיג זיכלָאז

 לארנוי ,ןטבלירט רפ גיניווא איז טייל טָאטש יד (טימאוו)

 בירּב ןייא טביירש םינווי יד ןּופ רנײא ש"מי יטנָאג

 ןיימ ןופ להעפב זעד , :טלה-ןיא ןזיד טימ ןַאמ:טביוה ןא

 םוא םידוהי קרַאטש טויא להאוו וטשייװ (3 ןירסייק ישיסור

 איירד רדוא אייוצ טניוש אוד ןאװ ןעד ולַא .ןגנירב וצ

 טָאטש איד ןיא ךָאד ימוק ךיא טשאה החונמ ןיכָאװ

 להעז ןייק (זאל ,עססאל) יזאל דנוא ליה זיורג ןיימ ךרוד

 ,טשליו ןענפע ךיילג טָאטש יד רֹבָא רימ אוד ןאוו .ןבעל

 .וועיטעט (1

 ."תקזח, ךיוא רעטײװ ; ןַאמוא טָאטש רעד ןּופ גנוטסעפ--- הקזח (2

 רעד ענירעטַאקעי ןופ טסעפינַאמ רעטשלעפעג דעטסואוװַאּב רעד (3

 ,3010185 1'קםאזס18" רעש

 ןילַא רונ ,ןוהט וצ שקינ ירצונ ןייק ריד ךיא רהעווש

 דנוא ןדער רביא ךיז טוָאל ןַאמטביױה רעד ."םידוהי יד

 ןילַא ןעד ןּופ ןבה םידוהי ימרא יד ,ןירַא יז טזאל

 ימיטש רטשרעה טימ טּפור ש"מי יטנָאג .טזיוװיג שקינ

 ןעד ןועל זיוא ןילָאװ רימ ,ךייא טקרַאטש :ליח ןייז וצ
 .ןצייו ןעד זיוא ןרָאק

 ןעיירש איז .טאטש יד ןיא איז ןימָאק 'ג םוי

 ןופ יד ךיוא ,םירצונ דנוא םידוהי .רינָאװניײא יד יללַא

 סָאד ןיא ןייז ןיפָאליג ןמוא ק"קל סָאװ רידנעל ידמערפ

 ,תורצ ריא שיוא יללַא ןעיירש .ןייז וצ ליצמ ךיז הקזח

 הללי ליפ אוז ןייק זיא טהיטש טלעװ יד לייו שָאד

 ןידראוו גרהנ ןייז םידוהי םיפלא המכ ,ןידראוו טרעהיג

 רעד ןיא רע טעדניב רדניק עניילק יללַא ,ןמוא ק"ק ןיא

 הלותב ןייא .ןיטערט וצ דרעפּפ טימ איז סיל דנוא ןיסַאג

 רעד ןיא ןיכוז וצ רהאוו טייהניוש רהיא ,ָאד רהאוו

 טינ רונ ןאוו ןייז סנאמ ןירעג איז ןיטלָאװ איז .טלעוו

 ,ןייז וצ אמטמ טינ ךיז אדוהי ןיא ןא רהעוו רדס ריא
 ילָאז ןייז תד רמימ ךיז איז שאד ,ןא איז ןידער איו

 יבָאה המשנ ןיימ :רבא טגָאז איז ,דלַאװג ריללַא טימ

 איז .םוא רונ ךימ טגנערב ,טָאג וצ טרעפטנע רביא ךיא

 ןאוו :ןיגָאז דנוא ןיגיא ריא רפ ריסעמ סָאד ןיּפרַאש

 ןעזיד טימ שיילּפ ןייד רימ ןידיינש וצ ,טשגלָאפ טינ יד

 ,האמסו הלפש המוא ריא :רבא טרָאװטנע איז .ריסעמ

 רמימ ךיא שללא ,ןיגנערב טשינ ּוצ:אד ךימ טרעװ ריא

 רימ טימ טכַאמ ,רונ ךימ טכעש .הלילח ןייז לאז תד

 ןיא איז ןיפרעװ דנוא איז ןידניּב איז .טלעװ ריא איו

 ,טּברַאטש איז .ענורּב ןייא

 ןהוט ןוא ןעיירש ליוש ןיא יללַא ןיפיול םידוהי יד

 ןיגנַאפ ןימוק ליוש רעד ןיא םיאנוש איד איװ .הלפת

 ראוו רנייא .איז ןינעק ןירעװ וצ ןָא ךיז םידוהי איד

 שָאד טמענ דנוא ךיז טקעװרא רעד ,ביל 'ר ןישייה
 טימ-ַאד תיגרה דנוא דנַאה רעד שיוא אנוש ןייא דרצווש

 סרקנמ) רקומ השמ 'ר רהאוו רידנַא רעד .םיאנוש גיצנאווצ

 ךילדנע ,םיאנוש גישיירד טעטיט ןוא ךיוא ךיז טקרַאטש

 ןיגנערב יז ,ןיטערט וצ טינ ליוש רעד ןיא ןיטנאק יז

 ןיא ןידריו שע ,ליוש יד ףיוא ןסיש דנוא ןינָאנק רבא

 שודק לע גוהנ לארשי תושפנ םיפלא המכ ליוש רעד

 טכירעפ איד ,ילנירב המשו רהאו השא ןייא .םשה

 רעדניק עריא ןיטכעמ דריוו טיטיג יז ןאוו ךיז (טכריפ)

 טקנערט דנוא רדניק ינגייא ריא איז טמענ ,ןירעוו דאמשג

 .רישאוו ןיא טוט וצ איז
 רע סיל ,םאק ןמוא ןיא רע איו ש"מי יטנָאג רעד

 רונ ןיללָאז םידוהי ןופ םירחוס ישיורג יד :ןפור שיוא

 םירחוס יד .שטכינ ןייק טכישג שע ,ןיגנערב גונג טלעג
 .ָארט דנוא תורישע ץנאג ריא ןימענ דנוא שע ןיטביולג

 שָאד ש"חמי יטנָאג יװ .4זיוה הצע שָאד ףיוא שע ןיג

 .זיוה:טַאר ,טַאר-:טָאטש (4
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 .רַא רטסנעפ םוצ יז רע סיל ,טָאה טַאהיג להאו טלעג
 ןמוא ןופ ןישרד רעד :;יללַא ןיבראטש יז .ןיפראוו ריט
 טימ ידרע יד רטנוא ףיט ץנַאג רילעק ןייא ןיא גניג
 רע שָאד טָאג וצ ןייז ללּפתמ ןירהאוו דנוא ,םידוהי ליפ
 ךיילג רבא דריװ שע .רילעק ןעד ןיא ןייז לָאז ליצמ איז
 ןיקַאה דנוא ןיַא ןיהעג םיאנוש יד .תרסמ רפ
 דנוא ,לעװש רעד ףיוא ריטנורא ףּפָאק ןייז ןישרד ןעד
 ָאד ןופ .ףוס ןיאו רּפסמ ןיא דע איז ןיטיט יגירביא יד
 שָאד םידוהי יד איװ .שרדמה תיב שד ןיא איז ןהיג
 תורות ירפס יד ןימענ דנוא יללַא איז ןיפיול ,ןיהעז
 .טטָאג וצ (0 ןיגיירג ךיוא ןעיירש דנוא לכיה ןעד שיוא
 ןיטײרּפש דנוא תורות רפס יד ןימענ ש"חמי םיאנוש יד
 .תושפנ םיפלא המכ ףיורד ןטיט דנוא ידרע ףיוא איז
 .ןילעוש יד רביא ןינירג זיא טולב שָאד

 שָאד ןחעזעג רדָא טרעהג טָאה רעװ ,תאזכ האר ימ
 ,יפאש איד שללא ןירָאװיג ןיטכָאשיג ןייז םידוהי ,ןכיילג
 ןופ רעדניק יד .םשה שודק לע תובברו םיפלא המכ
 .כעטש איז .ןיגיוא רעטומ ראפ םיאנוש יד ןיטערט טסורב
 דנוא טייה רגידנבעל ןיסיּפש רעד ףיוא רדניק יניילק ןיט
 איז ןיטפראו םיגורה יד .ןסַאג איד ןיא איז ןיטנארט
 ןּוא דנוה .טייוו תבש םוחת ןייא ףיוא דָאטש רעד שיוא
 עביל ריא .ןיסַאג יללַא ןיא םורה יז ןיטּפעלש םיריזח
 יגאט טכַא טרהעוויג טָאה הגירה יד לָאמא טקנעד ,טַײל
 רכלעוו :ןפורשיוא סיל ש"חמי יטנָאג עשר רעד .גנאל
 ןיא ןיגרעברעפ וצ ידוהי ןייא טהיטשרטנוא ךיז ירצונ
 םירצונ יד ןיטגנערב ָאזלַא .תימהל ותד תחא זיוה ןייז
 רָאג טזיא סע .ה"ועב הגירה רעד וצ ןיפעלש וצ םידוהי
 .ה"ועב הרזג רעד ןופ ןיּביירש וצ גונג ךילגעמ טינ

 גיטרעפ להאוו םידוהי יד טימ ש"המי יטנָאג יװ
 דאטש יד שאװ ןַאמטּפױה ןעד רביא רע גניג ,רחאוו
 ןעהיצ שיוא טנקאנ ןהיא סיל דנוא טָאה טכַאמג ףיוא
 ןיצנאג ןעד זומ רע .ןהיא טימ טעּפשג ילֹלַא בירט דנוא
 :טגָאז ןַאמטּפױה רעד .'ירעו םורע ןיצנַאט םורה קרַאמ
 יא דנוא ,ןיזָאל ןבעל ךימ טשליװ אוד ָאי טשרחעווש וד
 לײװ :טרָאװטנַא ש"חמי יטנָאג .העובש רבוע וטשיּב דנוצ
 ךיא ןיב ,ןיזעויג טסָאה הצובש רבוע םידוהי איד אוד
 טיט ןהיא סיל דנוא .העובש רבוע ךיוא ריד טַימ

 ,(עטלַאּבו יטלעב ק"ק ךָאנ איז ןעהיג ןמוא ןופ
 בר גרה ןייא ןיבָאה דנוא ,ץינערג ישריטאט איד ןיא
 איז שָאד ,ןיזעויג דחשמ ןריטָאט יד ןיבָאה יז .ןוחטיג
 הלהק יד ןיא .ןיטללָאז םידוהי יד רפ ןמעג ןא שקינ
 טינ שאװ תורומח תותימ ךיוא ןהעשג יטלַאּב השודק
 .ןמוא ןיא ךיילג ,ןייז ןיביירשב וצ

 איד .הצע ןייק רָאג ךיז ןיטשיװ םידוחי יד רציקב
 ןישלוּפ םוצ ןיפאל תולהק ירדנַא ךיוא םידוהי רידָארב
 ,ןהיא רפ ןעיירש דנוא בוטל רכז יקצינארב לארנוי
 (טכריפ) טכירעפ איז טרָאװטנַא רע .ןיפלעה ךָאד לָאז רע
 .עוװ איז ,ןיכאמ ץק א דניוש איז רעװ ךיא ,שקינ ךייא

 יארּב דיסח רעד .ןחיג וצ ןיפעל רעד טינ רטייװ ןיר
 .נוה יכילטע טקיש ,לארנוי רישסור ךיוא רישילוּפ ,יקצינ
 ןיבעג רביא ךיז ןילָאז איז ,המרעב ןיקאזאק ןאמ טרד
 ןהיג דנוא שע ןיטעט יז .ש"חמי יטנָאג עשר ןעד אייב
 ש"חמי יטנָאג ןעד וצ ןהיטש דנוא ןמוא ךָאנ המרעב
 .גימ ְךונ שאו ןטיט וצ ןיפלעה וצ ןהיא ןירהעווש ןוא
 טכַאמ ש"חמי יטנָאג עשר רעד .םידוחי יד ןופ טזיא ךיל
 ,ןיפיוז דנוא ןיסערפ ,ןיקאזאק יד טימ גיטסול רהעז ךיז
 ןמונג םידוהי ןופ רע שָאװ תורצוא איד איז טזייװ רע
 ןעד ,רכיש טינ ,שלאפ ןיטקנירט רבא ןיקאזאק יד .טָאה
 -ארב .רכיש טכער ךיז טקנירט ליח ןייז (? ןוא) יטגָאג
 -ַאק איד .ןיקור וצ ןא ךיוא ןימָאק ליח ןייז .טימ יקצינ
 טלַאפ רביא רע .יקצינארב דיסח ןעד ןיטּכירכַאנב ןיקַאז
 .נבעל יללַא איז טגנַאפ דנוא םואתּפו (םיצולּפ) ץַאלּפ איז
 םאנ תורצוא ןוא תורישע זאד .םיפלא המכו המכ גיד
 .םישק םיונע טימ ןידנובג איז טרהיפ דנוא ךיז טימ רע
 טימ רע טדניב ש"מי יטנָאג עשר ןעד ךיוא יטצלע יד
 טרהעק זע הא :טנייוו דנוא טיירש יטנָאג .ןיטעק ינרזייא
 ,טבאהיג תונמחר ןייק בָאה ךיא .ןיהעג שיוא אז רימ
 לדיסח .ןיּבָאה תונמחר ןייק ךיוא ךימ רֹּביִא ןאמ רהעק
 דנוא ןיגעוו טרדנוה ןהעצפופ ןימוק םאז-וצ סיל יקצינארב
 רָאג ךיז ןיטכַאמ רבא םיעשר יד .הסיפתל איז טרעהיפ
 ןיטקערש ןמאק הסיפת איד ןיא איז איו .שארד שטכינ
 .-רעד ילּלַא ןיא איז טקיש רפ ןאמ ,ש"חמי גיטכעמ איז
 .ילת ןייא ףיוא ןהעצפנופ ,ןיגנעה םוצ ריפ

 טכַאמ יטצלע ןייז דנוא רבא יטנָאג עשר םעד טימ
 סיל רע ,זיײּפשיג ץנַאג ןייא יקצינארב דיסח רעד ךיז
 ױצ םידוהי סיל דנוא ןהיא רפ רטכיר-ףרַאש ןייא ןמאק
 .העז וצ המקנ יד םיבושיו תולהק המכמ ןיפור םאז
 טימ דנּוא ,לוטש ןייא טימ דבכמ ןהִיא ןַאמ זיא ןושארב
 .ןליא .שיילפ הפרט ןייז ןַאמ טסייר םאק ןענרזייא ןייא
 איז שצעז דנוא רעייפּפ ןיא ןעמ דילג ןיורק ןינרזייא
 ןיבחאל .גיניק ןייא שלַא ָאד טציז רע .ףּפָאק ןייז ףיוא
 ,דנאה רללא טימ ןהיא ןעמ טוט (ןרעטנימּפָא ,ןעּפאל)
 .לָאז ןיברַאטש דלַאב טכינ רע שללא רעסַאװ טיקעמש
 -יה רע זיב גנַאל ָאז שיילפ הפרט ןייז טעדיינש ןעמ
 טימ ןייז טּכישג ןיכיילג זד .טפרעטש ןוא (טלאפ) דלעפ
 ,ןביירש שקינ רעטייוו ןילעו רימ .יטצלע יללַא רעדירב
 :ןיביײלב םעד ייּב ןילעוו דנוא

 םיוגה לצ ךתמה ךןופש

 ,םיאנוש יד ףיוא ןירָאצ ןייז ןיסָאגרַאפ טָאה טָאג
 א ןופ תורצ איד ןיגעג םיעננ טימ ןיּפָארטש וצ איז
 .'ה ךיבױא לכ ודבאי ןכ ,ןמוא ק"ק ןוא אניירק
 הרחמב ןּתעז וצ קדצ לאוג ןעד ןייז הכוז ןילָאז רימ ןּוא
 .ןּמא ונימיב
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 אניירקוא ןמו ןמוא ןמ הלודג השעמ

 רּכילטיא לָאז אניירקוא נוא ןמוא ןופ לכיב שָאד
 עשיורג ןייא רַאפ שָאװ ,ןקניידיג לָאז נוא ןענעייל שטנעמ
 אניירקוא ףיוא גוא ןמוא ףיוא טקישיג טָאה טָאג הרצ
 -יג טָאה ןעמ .טעטש ירדנַא ףיוא נוא יטלַאב ףיוא נוא
 ,טָאג ןיטעב ןעמ רעק םורד .תוירזּכַא תוכמ טימ ןיגָאלש
 גוא ,ןיקיש ּוצ טינ תורצ ןייק רעמ ןיוש לָאז רע זַא
 נּוא ,םיאנוש ירזנוא ןיא ןָאט המקנ ןייא דלַאב ךיג לָאז
 ןרטיב םעד .שיוא ןיזייל שיוא) דלַאב ןוא ךיג זנוא לָאז
 מא ונימיב הרהמב {ןײרַא םילשורי ןיא ןיריפו (תולג

 טָאג רעד טשיב וד ,רשב לכל תוחורה יהלא לא
 טָאה ימ זַא ןהעז וצ טנעקיג וטשָאה יװ ,רבייל ילַא ןופ
 זיא שָאװ .רעדניק נוא רבייוו נוא ןינַאמ טכַארביג םוא
 :ָאה םידוחי ליפ יױזַא זַא ,הרצ ןייא רַאפ ןיזעוויג שָאד
 ןיירַא זיא שע ןעד :ןיפלעה טנעקיג טינ רגייק ךיז ןיב
 .יִג ןײרַא זיא נוא ביוטוט ק"ק ןופ זחופ ןייא ןמוקיג
 ןיב תגרהיגשיוא טָאה רע נוא ןיירַא טָאטש ןיא ןמוק
 (םיזחופ) ילַא ךיז ןיּבָאה ךָאנרעד נוא ,תושפנ טרדנוה ריּפ
 תגרהיגשיוא ןיבָאה נוא םידוחי יד ףיוא ןעמוניג ןידייה
 טלָאװיג ךיז ןיּבָאה לייט ַא .תושפג דניזיוט ףניפ זיב
 רעּבָא ,ןיביילּב ןיבעל ןילָאז ייז רָאנ ,טלעג טימ ןיזִייֵל
 טנעקיג טָאה שע רעװ רָאנ ,ןיפלָאהיג טינ ץלַא טָאה שצ
 .ןיפָאלטנַא זיא ןיפולטּנַא

 ןעגנָאגיג זיא ,השא ןייא ןיזעויג זיא יטשרע יד
 רעד טָאה ,ןיירַא דלעפ ןיא ןיביירט תומהצ יד ירפ ץנַאג
 ןיזעוויג זיא ירדגַא יד .ןיכָאטשיג ןיירַא ריא ןיא זחופ

 ויא ױזַא ןצחעזיג ּוצ שָאד טָאה יז יװ ;ןירעמצרק ; ןייא -
 -ירׂשיג טָאה נוא םידוחי יד ּוצ (ןיפָאליג) !ןיפָאלטנַאנ יז
 ,ןיטערט וצ ּפָא טינ םיא נוא טָאג ןגידעבעל ןא ןעג
 יװַא ,םשה שודק ףיוא ןמוק םוא ילַא ןילָאז רימ ןוא
 ןוח רעד יװ נוא .אבה םלֹוע ןיבָאה ילַא רימ ןילעוו
 טָאה ןוא ןיירַא הוקמ ןיא ךיג רע טפיול ױזַא טהעז שָאד
 טימ ןיביוהיגנָא טָאה ןוא ןיליפת ןוא תילט ןמוניג ךיז
 טָאה רע נוא ,ןיגָאז וצ יודיו ןייויג נוא יירשיג שיורג
 ךיז לָאז רע זַא ,זחופ םעד יַאֹב ףלח םעד ןמוקַאב ןיילַא
 ּביײװ (ןיימ טיפ טליוקיג ךיז טָאה ןוא ןעליוק טימ רעד
 .רדניק ןוא

 ןמוקיג םיזחופ יד ןענייז ױזַא וומת 'ה 'כ םויב
 רעטנוא ןיגַאטשיג ןינייז ױזַא .ןטוא טָאטש רעד רַאּכ
 ,ףטו םישנו םישנא ןיגעװ טרדנוח ריפ זיּב טָאטש רעד
 ןּופ םידוהי יד רָאנ .ּתגרהיגשיוא ילַא יז ןעמ טָאה יֹוזַא
 ןיגעקַא ןירעװ וצ ןיביוהיג ןָא ךיז ןיּבָאה טָאטש רעד
 םיזחופ יד יװ רָאנ ,יײז ןיגָאי וצ קעװַא נוא םיזחופ יד
 יװַא ,ןירעװ וצ ןָא ךיז ןיפיוה םידוהי יד זַא ןעהעז

 שיורב טימ ןיּבירשיג בירב ןייא ומש ּהמי עטנָאג טָאה

 ןשוג שָאד לא ּבקעי ד"רהומ ּבר םוצ ןייוויג נוא טעּביג

 םעד ןָאטיג טָאה בר רעד יװ רָאנ ;םידוחי יד ףיוא

 זַא ,שיװיג רַאפ טניימיג רע טָאה יװַא ,ןענעײל ּבירּב

 רעד טָאה יױזַא .ןירעוו רוטּפ םיזהופ יד (ןּופ טשעװ ןצמ

 טעו ןעמ זַא ,קנַאד ןישיורג ןייא ןיליופַאּב שיױרַא בר

 טימ טשלָאז רָאנ ,קנַאשעג ןישיורג ןייא ןעקנייש םּהיא

 טנאוויג זהופ ןכילטיא ןעקנייש ןילעװ רימ ,ןעטלַאה זנוא

 רזנוא ,ןירַאנ טינ ךיד ןילעוו טימ ,רדיילק רָאֹּפ ןייא ףיוא

 טצװ ןרענ ,הררש ןישיורג ַא רַאפ ןיּכַאּפ ריד טצעוו חררש

 ןייא טָאה עשר רעד רעבָא .רעפרעד ריּפ ןקנייש ריד

 ןייא ןיביוהיג ןָא טָאה נוא טַאהיג ךיז ייב הער הבשחמ

 ,ומש חמי (ןקאנוילא עשר םעד טימ ןיטלַאה וצ הצע

 םיא רע טָאה ױזַא .ןמּוא טָאטש יד ןמּוקַאּב לָאז רע יװ

 טעו ױזַא ,שלַאפ ןירעווש לָאז רע זַא ,הצע ןייא ןיבצעגיג

 גָאט יירד ןמוקיג זיא רע זַא אונ :טָאטש יד ןמוקַאב רע

 זַא ,ןירָאװשיג רע טָאה ױזַא ,ןיירַא טָאטש ןיא ריפרעד

 'ץיורעד ןענייז םעד ךרוד ,ןיטלַאה ייז טימ לָאז רע

 .םידוהי םיּפלא המכ ןמוקיג םוא

 םיוחופ יד ןמוקיג ןענייז גָאטנָאּפ םוא ,רוציקּכ

 יו ןמורּב וצ ןּביוהיג ןָא ןיבָאה ןּוא טָאטש רטנּוא

 רַאפ ןיירַא טָאטש ןיא טלָאוװיג ןיּבָאה נוא ,ןירעב יד

 ןיא טַאמרַאה ןייא ןיסָאשיגסיױא ןעמ טָאה יװַא ,טּכַאנ

 יגיבלעז יד (וע .טּכַאמ (יגיצ) (ראפ) םָאוּב יד ןיבָאה

 ,םידוהי םיפלא המכ טָאטש רעד רטנוא ןיזעוװיג ןנייז טּכַאנ

 ןיסייב ןָא ּוצ גָאטשניד תגרהיג ילַא ייז ןעמ טָאה יֹוװַא

 ,טייװ טיג טָאטש רעד רַאּפ ןעמוקיג ייז ןענייז יוּזַא .טייצ

 םעד וצ ומש חמי קאנוילא ןיפוריג ןָא ךיז טָאה יוװַא

 קיש גוא בּורּפ ןייא ךָאנ אוד אוט :ומש ּהמי יטנָאג

 וצ ןוא (2רסימָאק םעד וצ בירב ןייא טָאטש ןיא ןיירַא

 -אּפש זנוא טימ טשנוז םוא ךייא טוט ריא :םיצירפ ילַא

 ריא ,(ןיראנו (םינָארַאנ) ןיביילב ךָאגרעד טצוו ריא ,ןיר

 םעד ןּופ לעפַאּב ןייא ןמוקיג זיא שע זַא טשינ טשייו

 ןגואו ןירָאק (ןּופנ לָאז ןעמ וַא ,(3 אנוורעצ) (ןַאּפ שפיוה)

 רביא םידוהי ןייק לָאז שע וַא ,ןּביײלק שיוא ץייוו ןופ

 זנּוא טימ טינ ךיד רַאּפש םורד ,ןילוּפ ץנַאג ןיא ןּביילב

 טינ ןעוװו רעבָא ,םידוחי יד ילַא שירַא זנּוא ביג ןּוא

 ָארָאּפַאז ַא ,ןקַאמַאדיײה יד ןּוּפ רעריפ-טּפיוה רעד .קַאינזעלפשז (1

 .קַאזָאק רעשז

 .ץירָאנַאדַאלמ -- ןַאמּוא ןופ רָאטַאנרעּבּוג רעשיליוּפ רעד (2

 ןירַאצ יד .ח .ד ,טסקעט רענליו ןקידרעשייוװ ןיא *ענוװָארַאצ, 2

 ,חסונ ןטשרע םּוצ הרעה עז .{| ענירעטַאקעל
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 ןייז ּוטשעװ יוזַא טָאטש רעד ןיא ןיײרַא ךָאנ זנוא זָאל
 .זנוא רביא רעה רעזנוא

 ךָאנ ,ןעוויג בשיימ ךיז טָאה רסימָאק רעד רוציקב
 טימ ןיגירק רימ לָאז ךיא זַא שָאד רימ ןגיוטו (לָאװ שָאװ
 ױזַא ןמוק ןירַא עי ייז ןילעװ רעמָאט ,ומש חמי עטנָאג
 רעסעּב ,םיצירּפ ילַא טימ ןניגרה ךיוא ךימ רע טעװ
 ןיא ןיזָאל ּוצ ןיירַא םיא נוא ןיילַא ןינעפע ךיא םָאל
 רעבָא .דָאניג שיורג ייז ייב ןיגירק ךיא לעװ ױזַא ,טָאטש
 טש ןוא תוחלג יד נוא םיצירּפ יד נוא םידוהי יד
 ןיבָאה גוא טָאטש רעד םורַא ןינַאטשיג ןענייז סיטנעד
 ,ןיסָאשיג שיױרַא ןיבָאה נוא םיזחופ איד רַאּפ טרעוויג ךיז
 ןירַא ןילעװ םיזחופ איד זא טשוויג ןיבָאה ייז םורָאװ
 ןינייז םידוהי יד נוא .קעװַא ילַא ייז ןינעז ױזַא ,ןמוק
 נוא ןיליפּת נוא תילט ןיא ןיירַא לֹוש ןיא ןיּפָאליג ילַא
 ןמירַאברעד טָאג ךיז טעװ רעמָאט ,ןעיירש נוא ןנייוו
 טָאה רסימָאק רעד רוציקב .ךילרדניק יניילק איד רביא
 דרעװש יזולב ןייא נוא דרעפ ןייא ףיוא טצעזיג ףורַא ךיז
 םיצירּפ יד נוא םידוהי ילַא טָאה נוא טנַאה רעד ןיא
 םָארּב רעד ייאב רנייק זיא שע זיב ,ןיבירט רעפ ץלַא
 ךיא ןעד ,טסיש טינ :ןגירשיג טָאה נוא ,ןיבילביג טינ
 ןיִבָאה םיזחופ יד יװ אונ .טכַאמיג םולש ייז טימ בָאה
 טָאטש רעד אוצ טקוריגוצ ךיז ייז ןיבָאה טרעה רעד שָאד
 רעד םורַא ץלַאּפ יד ןיקַאה וצ ןיביוהיג ןָא ןיבָאה נוא
 .עזיג שָאד טָאה יקסווָאקרַאמ ןַאּפ רעד איו אונ .טָאטש
 שָאװ ךָאנ :רסימָאק םעד אוצ רעיײז רע טיירש ױזַא ןעה
 יקסווָאקרַאמ ןַאּפ רעד איװ םורָאװ .רעיוט םעד וטשניפע
 ןופ סופ ןייא ןבילביג רביא טינ טעה ױזַא ,טלָאװיג טָאה
 וטשניימ שָאװ :רסימָאק םעד אוצ טיירש רע ,םיזחופ יד
 .ריד רביא ןינייוו אוצ ןיבָאה טלעװ יצנַאג איד ,טימ רעד

 .ָאק רעד זַא טהעז יקסװָאקרַאמ רעד איו רוציקב
 רעײז םיא טסירד רעּכ ױזַא ,טשינ ףיורד טגערפ רסימ
 .רַאה ןייא טלָאװיג טָאה נוא םָארב רעד וצ טפיול נוא
 :ָאק רעד ןמוקיג זיא .םיוחופ יד ףיוא ןסיש שיוא טַאמ
 (שּפאח) גוא דרעװש יוולב ןייא טימ ןיפיול וצ רסימ
 ןעמ ןַא ,ילָאּפ רעד טימ טַאמרַאה םעד טקעדיג וצ (טָאהו
 טָאטש ןיא םיזחופ ילַא ןינייז ױזַא ,ןסיש ןינעק טינ לָאז
 ןישיװצ ןירָאװיג זיא שע אונ .ןרָאצ שיורג טימ ןײרַא
 ךיוא גוא !ןדוי טכינו (םילרע) איד ןישיווצ ןוא םידוהי איד
 איד טניז ?,ןייוויג נוא יירשיג שיורג ןייא ױזַא םיצירּפ
 ןיא ןיועװיג טינ הרצ ןייא יױזַא ךָאנ זיא טייטש טלעוו
 ןעמ ןשָאװ סעקַאלָאּפ ךיוא ןואו םידוהי ליפ איו .ןילוּפ
 .ּתגרהיג שיוא טָאה

 .כעש וצ םידוהי איד ןיביוהיג ןָא ייז ןיבָאה םדוק
 טַאהיג טינ םנייק ףיוא ןיבָאה נוא סַאג יד ףיוא ןיט
 ןיביוהיג ןָא רדניק יניילק איד ןיבָאה ױזַא .תונמחר ןייק
 יִלַא יז ןעמ טָאה ױזַא ,רטומ נוא רטָאּפ רַאּפ ןיטעב וצ
 רד .ןיטצרטוצ דרעפ טימ נוא סַאג רד ףיוא ןידנוּביג
 ריא ,ינייש ןייא הלותב ןייא טּפַאחיג ייז ןיבָאה ךַאנ

 ײז ןיבָאה יװַא ;השמ יבר שודקה ןסייהיג טָאה רטָאפ
 ױװַא ,ןידַאמש ךיז לָאז יז זַא ,ןידייר וצ ןָא ןיּביוהיג ןָא

 ריא :יײרׂשיג שיורג טימ ןידייר וצ ןיביוהיג ןָא יז טָאה
 ,העד רעד וצ ןָא ךימ ןריאו (ץטצ) טער יװ ,האמט המוא
 .ןמוק םוא ךיא לעװ רביל ,ןיטיינ טינ ךימ טנעק ריא
 הרב םעדו (הנורב רעד) וצ טריפיג איז ןעמ טָאה ױזַא
 ןיגיל םינורה ליפ איו ,ןיזיויג ריא טָאה ןעמ ;ןםינ
 .ליוק וצ ןפרַאש רסעמ רעייז ןָאטיג ןיבָאה נוא ,ןנירד
 םנורב ןיא טייה רגידעבעל יז לָאז ןעמ ןיגָאז לייט ַא
 םעד רַאפ אוט ךיא :טגָאזיג יז טָאה ױזַא .ןיפרַאװ ןיירַא
 שיוא זלַאה ןיימ ףכית אוט ךיא ,ןיטכרָאפ טינ טוט
 רעד ןינַאטשיג זיא רטומ ריא נוא  .ןליוק םוצ ןיקערטש
 ,רטּכָאט עביל ןיימ :ןעירשיג יז טָאה יױזַא ,ךיבענ ייאב
 םיזחופ יד ןיבָאה ױזַא .טָאג ןביל רזנוא ןָא טינ שעג רַאפ
 טייה רגידעבעל ןיפרָאװיג ןיידַא יז ןיבָאה ןוא ןמוניג יז
 יגיהביא יד נוא .ןירַא ןםענורב םעדנ (הנורב רעד) ןיא
 -יֹוָל אוצ ןיירַא לוש ןיא ילַא ןיביוהיג ןָא ןיבָאה םידוהי
 איד רבָא ,טלעג טימ טפיוקיג ּפָא ךיז ןיבָאה לייט ַא ,ןיפ
 שָאד ןמוניג ןיבָאה ייז ,ןיזעװיג המרמ אייז ןיבָאה םיזחופ
 ןיבָאה ױזַא .טכַארביג םוא טרָאפ אייז ןיבָאה נוא טלעג
 .ןעיירש נוא ןינייוו ןָאטיג יז

 ןיִא ןיזעוויג ילַא ןינייז שָאװ ,םידוהי יד רוציקב
 ןגעקַא ןירעװ יוצ ןיביוהיג ןָא ךיז ייז ןיבָאה ,לוש רעד
 ידוהי ןייא ןיזעװיג זיא יױזַא .ןיז ילכ טימ םיזחופ איד
 רעד ךיז טָאה רע ,דָארג יראשמ שוביל 'ר ומשב ארקנה
 שָאד םיא אייב ןידיז וצ ןיביוהיג ןָא טָאה נוא טקעװ
 טּפַאהיג טָאה נוא ,ןַאפ רעד ןיא שיפ ןייא יו ,טולב
 רביא ּתגרהיג טָאה נוא טדנַאה רעד ןיא דרעװש ןייא
 ארקנה ןיזעוויג זיִא ידוהי ןייא ךָאנ .םיזחופ גיצנַאװצ
 ךָאנ ןיקרַאטש ןָאטיג ךיז טָאה רע ,רקנמ השמ 'ר ומשב
 ןייז טימ ןליוק ןָאטיג םיזחופ עכילטצ טָאה נוא ,רשעב
 ןנעק ייז זַא ,ןעהעזיג ןיבָאה םיזחופ איד, יװ ןונ .רעסעמ
 ןייא ןמוניג ייז ןיבָאה ױזַא ,ןמוק ייאב טינ םידוהי איד
 וצ טריפיג יז ןיבָאה ןוא ּפָארַא סָאלש םעצד ןופ טַאמרַאה
 שָאד .ןיריט איד ילַא ןיגָאלש וצ ןיבָאה נוא לוש רעד
 .יג םוא ןיבָאה נוא ,טכַאנ רַאפ גָאטשניד ןיזעװיג זיא
 .לוש רעד םורַא נוא לֹוש ןיא םידוהי םיפלַא המכ טכַארב
 טכַאנ נוא גָאט ןינייו וצ טינ םידוהי רימ ןיבָאה איו אונ
 (האירב) השא ןייא ןיזעויג זיא שע .םעד {ןיאו (ףיוא)
 ,ןײרַא רעשַאװ ןיא רדניק עריא ןופ ןיּפָאליג טָאה ןהיירבו
 .םיוּחופ יד ייאב ןיביילב טינ הלילח ןילָאז רדניק יד ידכ
 ףיוא טכַאנ נוא גָאט ןענייו וצ ןעמ /רעהיגנ (רעק) םורד
 ןִיבָאה םיוחופ איד םיעשר איד ןוא .קַאלש ןישיורג םעד
 רדיילק גוא טלעג שָאד ןיבָאה נֹוא ןפיָאזיג נוא ןיסערפיג
 .ןיפרָאװיג רדנַאּנַא רביא ץלַא גנוויצ נוא

 םעד ףוא ןיגנַאגיג ילַא ןינייז םיזחופ יד רוציקב
 יז ןיּבָאה נוא םירחוס ילַא ןיפוריג ןיבָאה ןוא זיוה טָאר
 רָאג ןילָאז ייז רָאג ,ןעקנייש וצ ןיבעל שָאד טגָאזיגוצ
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 םירחוס איד הוציקב :ןיבעג קעװַא ךיז ןופ בָאה רעיײז
 נוא טלעג נוא רדיילק ןיגָארט וצ ןיביוהיג ןָא ןיבָאה
 ןיביילב ןילעװ ייז טניימעג ןיבָאה ייז ,גנוריצ נוא רבליז
 ױזַא ןיגָארטיג ףיוה םוצ ץלַא טָאה ןעמ איװ רבָא ,ןבעל
 ןָא טָאה ןעמ .ןישיג רַאפ ןָאטיג טולב רעייז ייז ןיבָאה
 ןעמ גוא ,דרעב איד ייאב נוא תואפ איד ייאב ןמוניג
 רעד ףוא זיוה טָאר םעד ןופ ּפָאר ַא ןיפרָאװיג ייז טָאה
 .רדילג יריא ןירָאװיג טיש יצ ןינייז ױזַא ,דרע

 טינ ךיד וטשעװ גנַאל איו זיב ,םלוע לש ונובר
 ןייא נוא לארשי גלָאּפ םערָא ןייד רביא ןימירַאב רעד
 שוביל 'ר טָאה ןעמ ןעװ .םיזחופ איד ןיא ןָאט המקנ
 -יג ןָא הרומח התימ ןייא ױזַא אווקלָאזמ שרעב 'ר ןתח
 רעד ךיוא .תורצ יד ףוא ןעירשיג ייװ נוא יוא ,ןָאט
 תורצ ישיורג איד ןהעזיג טָאה רע איװ דיגמ רענמוא
 טָאה ױוזַא ,ןָאטיג ןָא םידוהי איד ךיבענ טָאה ןעמ שָאװ
 גוא רדניק ינייז נוא תילט נוא לטיק ךיז ףוא ןמוניג רצ
 וצ ןיביוהיג ןָא נוא ןיירַא רעלעק ןייא ןיא ןיּפָאליג זיא
 רע ,ןירערט יסייה טימ טָאג וצ ןעיירש וצ נוא ןינייוו
 ןיא שע רבָא ;ןירעװ לוצינ טעװ רע זַא טניימיג טָאה
 ןייא ןיּפָאליג גײרַא זיא שע ןעד ,ןיזעוויג ךאלגימ םוא
 ּפָאק םעד טקַאהיג ּפָא טָאה נוא ןיירַא רעלעק ןיא זחופ
 םישנו םישנא ןמוקיג םוא ןינייז ךָאנרעד קַאה רעד טימ
 ייז ןינייז ךָאנ רעד נוא .ףוס ןיאו רפסמ ןיא דע ףטו
 םעד ףיוא זיא יױזַא .ןײרַא שרדמה תיב ןיא ןיגנַאגיג
 יז ןיבָאה ױזַא .ןירָאשיג שענעקערש רעד שיורג ַא םלוצ
 ןיביוהיג ןָא ןיבָאה נוא הרות רפס ןייא ןמוניג שיױרַא
 רימ :הריזגה ונילע רזגנש לע הרוּת יועש ןעיירש וצ
 :רעל ךיד טעװ רעװ ,טיוט ןרטיב ןרעװש טימ םוא ןמוק
 יג ייז וצ םיזחופ יד ןינייז ױזַא !טיױט רזנוא ךָאנ ןענ
 ,ןמוניג קצװַא הרות רפס יגילייה איד ןיבָאה נוא ןמוק
 ,דרע רעד ףוא טײרּפשיג ףוא הרות רפס יד ןיבָאה נוא
 טליוקיג ףורד ןיּבָאה נוא ,ןיטערטיג ףורד ילַא ןיבָאה גוא
 ןושאר ינא :ןזח רעד שריה 'ר ןיפוריגנָא ךיז טָאה .טייל
 .עווו רימ ביוא טשייװ רעה רעד טָאג רבָא ,הרורב ברחל
 ןיק טעװ העז ךיא איו .הרובק ןרעד) וצ ןמוק {ןיל
 רעד טָאג .ןיביילב ןיבעל טינ םיזחופ יד רַאפ ידוהי
 נוא .לארשי רבק וצ ןמוק ןילעװ רימ ביוא טשייװ רעה
 :רַאיגו (טכַאמיג) ןָא הגירה ןייא ױזַא ןיבָאה םיזחופ יד
 רביא ןינוריג זיא טולּב שָאד זַא ,שרדמה תיב ןיא !טעב
 ןמוניג שיֹורַא ייז ןיּבָאה ךָאנ רעד ,ןןלעוושנ (לעוװש) איד
 תיב םעד שיוא נוא לוש רעד שיוא תורות רפס ילַא
 נוא ןיסַאג איד ןיא טיירפשיג ףוא ןיבָאה נוא ,שרדמה
 ןעירשיג ְךֶא נוא ייו .דרעפ יד טימ ןיטיריג ףורד ןינַייז
 שע .ןהעשיג זיא טָאטש רעד ןיא שָאװ הריוג רעד ףוא
 גוא ,ףטו םישנו םישנא םיפלא יפלא ןירָאװיג ּתגרהיג זיא
 ןעמ .ןיטָארטיג ּפָא טינ טָאג ןביל םעד טרָאפ ןיבָאה ייז
 ייז גוא ןיכָארביג נוא ןיכָאטשיג נוא טקַאהיג יז טָאה
 ןיגייו (ייז רעבָא יז וצ ןייטש וצ טלָאװיג טינ ןיבָאה)

 ןמָאנ ןביל ןייז רַאפ ןיבָאה נוא טיוט םעד ןיזעוויג ןרעג

 ןיבָאה טסירב רעד ןופ רדניק יד .ןמוניג ביל רַאפ ץלַא

 -יג זחופ ןייא טָאה ךיוא .סיפ יד טימ ןיטערט וצ יז
 יד ,םידוהי תואמ המכ ץָאלק עקטַאי ןייא ףוא טליוק

 גוא רטָאפ רעייז ןיסָאניג ךיבענ ןיבָאה רדניק יניילק

 יד טייה רגידעבעל ןיגָארטיג םוא ןיבָאה ייז ,דניז שרטומ

 שָאד רע ייוו נוא יוא ,זיפש רעד ףוא ךילרדניק עניילק

 ןליא יױזַא ךיז טָאה שע ביוא ,טרעהיג רדָא ןעֶהעזיִג טָאה

 םידוהי ליפ ױווַא ןמוק םוא לָאז שע שָאד ןיפָארטַיג ךַאז
 .רָאװיג ןָא טָאה נוא .תוחלג נוא םיצירפ גוא םילרע נוא

 יא שש נוניג טינ .טייװ תבש םוחת ַא ףוא םיגורה ןיפ

 טרעגלַאוװיג ךָאנ ךיז ייז ןיבָאה ןיבילביג רביא טינ רנייק

 רעד ףוא ןעירשיג ייו רנייב ערעיײז .ןיסַאג ילַא ןיא

 ןיגיל וצ ןיועויג הכוז טינ ןיבָאה ייז זַא ,הרצ עשיורג

 נוא ןלטרעפ ןָאטיג ייז טָאה ןעמ תורבקה תיב םעד ףיוא

 ןָאטיג ייז ןיבָאה םיריזח יד נוא טניה יד נוא ,ןיּכעק

 ןיזעויג טינ שָאד זיא יװ ,ןיסַאג יד ןיא ןיּפעלש םורַא

 יג טָאה הגירה יד ןעװ גָאלּפ ןייא ,טָאג ןופ גָאלּפ ןייא

 .גָאט טכַא טרצוו

 עטנָאג עשר רעד טָאה ךָאנ רעד נוא הז רחאו

 זַא ןרטיימורט שיוא נוא ןיפור שיוא ןיסייהיג (ומש חמי)

 רכלעוו נוא ,ןמירַאב רעד טינ ידוהי ןייק רביא ךיז לָאז ןעמ

 םעד ןעמ טצוװ םעד ,ןיטלַאהַאב ידוהי ןייא ןייא טעװ שצ

 רביא ןיטלַאהַאב ךיז ןיבָאה ךָאנ רעד .ןיטלַאּפש ּפָאק

 ןיבָאה נוא ,טייה רליטש רעלעק ןייא ןיא תושפנ גיצכַא

 וחופ רכלעוו .ןירַא העלעק ןיא ןמוניג טימ ןיז ילכ ךיז

 ןכב .ּתגרהיג ייז ןיבָאה ױזַא ןמוקיג ןיירַא ייז וצ זיא

 וצ טשינ ןינעק ייז זַא ןעהעזיג ןיבָאה םיוחופ יד איװ

 -יג ןָא ןיבָאה נוא יורטש ןמוניג ייז ןיבָאה ױזַא ,ןיטצרט

 יז ןינייז יוזַא ,ןירַא רעלעק ןיא ןיפרָאװיג נוא ןידנוצ

 נוא טכַאיג םיזחופ איד ןיבָאה ױזַא .ןירָאװיג טקיטשרעד

 ,ןטכַאמיג) (טכַארבינ) ברח תחת ילַא יז ןיבָאה נוא טכַארטיג

 ןיפָאליג ןײרַא רעדלעפ יד ןיא ןינייז יז ןופ לייט ַא גוא

 (טרָאפ ןיא רנייטש ןישיװצ ןיטלַאהַאב ךיז ןיבָאה נוא

 רדניק יניילק ךיוא .רנייא ןיבילביג טינ ייז ןופ ןרָאג)

 ןעלטעב ןיגנַאגיג ייז ןינייז ןיכָאטש וצ ךיבצנ טָאה ןעמ שָאװ

 טָאה רע זַא נוא טיורב ךָאנ !םיזחופנ (םילרע) ןישיווצ
 ףֹּכיּת םיא רע טָאה יױזַא טיורב שָאד ןבעגיג ליואוו ןיוש

 ןירעװ תנמתח רַאּפ טזומיג ןיוש טָאה הרזג יד .ּתגרהיג

 טָאטש רעד םורַא ליימ יכילטע ףיוא ןנייז רנייב יד .גנַאל

 .ןיסעגיג ףיוא שיילפ שָאד ןיבָאה טניה יד ןוא ,ןיגעליג

 שע ,ןיּבײרש ליפ ךייא ךיא לָאז שָאװ ,רוציקב

 יו אונ .ןרעיוט איד ךרוד ןיפָאליג טּולּב ליפ ױזַא טָאה

 יג ןירַא טָאטש רעד ןיא זיא (ומש החמי) עטנָאג רעד

 גּוא ןירעה ילַא ןּוא םיצירּפ ילַא רע טָאה ױזַא ,ןמּוק

 טלעטשיג גּוא ,טזָאליג ןיירַא רטסיולק ןיא רסימָאק םעד

 טשינ םנייק לָאז ןעמ זַא ,רעדינַא ךַאװ ישיורג ןייא

 יָאק םעד םיצירּפ ירדנַא ןיטעּביג ייז ןיּבָאה ױזַא .ןָאט
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 ,טניירפ רעטּוג ַא זנוא טשיּב ּוד שָאד זנוא גָאז :רסַײמ
 .טנייפ יד ןּופ ןירעװ לֹוצינ ךיוא רימ ןינעק ,ּוטשניימ יוװ
 טסוויג ןיוש טָאה רע ,ןיגיושיג טָאה רסימָאק רעד רֹּבֶא
 יג ויא (ומש המי) עטנָאג רעד איו אונ .ףוס ןיזייּב ןייז
 .ָאק םעד ףֹּכיּת רע טָאה ױזַא ,ןירַא רטסיולק ןיא ןמּוק
 ןייא םיא טָאה נוא םיצירּפ ילַא ןישיווצ ןּופ ןמוניג רסימ
 יג שױרַא םיא טָאה נּוא ןָאטיג זלַאה םעד רּביא קירטש
 עטנָאג טָאה העובש ןייז .רטסיולק םעד שיוא טּפעלש
 יג שיוא םיצירּפ ילַא טָאה נוא ,ןיכָארּביג (ומש חמי)
 טזָאליג) (ומש חמי) עטנָאג טָאה רסימָאק םעד .ןיכָאטש
 טצקַאנ רָאג ןןיריפנ סַאג רעד רביא ן(ןיוש טלָאװיג} (ןייטש
 נוא ,ןלַאה םעד ףיוא קירטש ןייא נוא לדמעה ןיא רָאנ
 טָאה ןוא ןירַא זיוה ןייא טריפיג םיא רע טָאה ךָאנ רעד
 גּוא ןזָאלג) (זָארק) ןייא ןיא דעמ ןקנירט וצ ןיבעגיג םיא
 ייאּב ךָאד ןיב ךיא ,דניוװשיג קנירט :טגָאזיג םיא וצ טָאה
 עטנָאג ךיז טָאה ךָאנ רד .דניק ביל ןייד ןיזעוװיג ריד
 םעד שוא טָאה נוא לוטש רעד ףיוא טצעזיג (ומש המי)
 :רסימָאק רעד טגָאז ױזַא ,טעּפשיג ילַא טכַאמיג רסימָאק
 :ָאװשיג ךָאד טשָאה אוד ,ןיכערב הצובש ןייד וטשוט איו
 גוא טוט םעד ןופ ןייז ליצמ ךימ טשלָאז אוד שָאד ןיר
 סמש חמי) עטנָאג ױזַא .טינ העובש ןייד וטשטלַאה טנייה
 ןיכָארביג העובש יד טשָאה וד לייװ םעד רַאפ :םיא וצ
 נוא ךיוא העובש ןיימ ךיא ךערב ױזַא ,םידוהי יד טימ
 ןופ זחופ ןייא ןמוקיג זיא ױזַא .ןיכָאטשיג ןירעװ טזומ
 אוה ךורב טָאג םורָאװ ,ןּכָאטשיג םיא טָאה נוא ןטניה
 גוא .הדמ דגנכ הדמ ץלַא טפָארטש רע ,ןיפָאלש טינ טוט
 יז זיב ,טמיװעג גנַאל ױזַא טָאשש ןיא ךיז ןיבָאה ייז
 .טמיוריג שיוא ץלַא ןיבָאה

 ףוא טײרּפש וצ ךיז ייז ןיבָאה ךָאנ רד הז רחא
 םידוהי ןייק זַא ידכ ,ךיג רעד ןיא םורַא רעפרעד ילַא
 ןיזעויג געוו ןיא ןינייז שע .ןביילב רביא טינ רָאג ןילָאז
 ןּביז רָאג ןמוקיג ןינייז ױזַא ,םידוהי טימ ןיגצװ טרדנוה רֹּביא
 .רעד רעיײז ךיבענ םידוהי יד ךיז ןיבָאה ױזַא םיזחופ
 ןיה ַא ךיז ןילָאז ייז יו טסוויג טינ ןיבָאה ייז .ןיקָארש
 :ָאה נוא ןגנורפשיג רשַאװ ןיא ילַא ייז ןינייז ,ילַא ןָאט
 יָאה םיזחופ יד יװ אונ .ןקנורטנ (טקנערט) רעד ךיז ןיב
 ןינייז םידוהי יד נוא גינייו ןנייז ייז שָאד ןעהעזיג ןיב
 (םילרע) איד ילַא ןיבירטיג ףיוה םוצ ייז ןיּבָאה ױזַא ,ליפ
 .םידוהי איד ילַא ןנגרה שיוא לָאז ןעמ זַא !םיזתופנ

 ייווצ ןיזעויג ןינייז טרָא םעד ןיא םוקמ ותואב
 ןיסייהיג טָאה רנייא ,לּפָאנרַאט טָאטש רעד ןופ רדירב
 רעייז ןינייז יז .לאוש 'ר ררדנַא רד נוא לאומש 'ר
 טייקמורפ שיורג רעײז תמחמ| (טָאה ןעמ) ןעוויג םורּפ
 יג ןישטנעמ ןיבָאה ,לוק רעיײז טרעהיג טינ !ןעמ טָאה
 טינ ןילָאז ייז ידכ ןטרָאד ןופ ןימענ קעװַא יז טלָאװ
 ןיטערט ּפָא טלָאװיג טינ ןיבָאה ייז רָאנ .ןירעװו קוזינ
 לוצינ ןילעוו ייז זַא טניימיג ןיבָאה ייז .לארשי ללכ םעד
 םילרע ייוצ ןמוקיג ןינייז ףוסל .טיוט םצד ןופ ןירעװ

 וא טנעה יד ייאּב רדירב אייוצ יד ןמוניג ןיבָאה נוא
 רעדירב אייוצ יד ונ .םייהַא ייז וצ טריפיג ייז ןיבָאה)
 (ךיז ןפיש רעבירַא ןינעק ןילעװ ייז זַא ,טניימיג ןיבָאה
 ןיז ןפיש רבירַא ןינעק ןילעװ ייז טגָאזיג ייז וצ ןיבָאהנ
 רָאג ןיבעגיג ךיז ןופ ייז ןיבָאה ױזַא .גוב םעד רביא
 איד זַא ןידוי טכיננ (םילרע) אייװצ יד וצ טלעג טָאד
 ןיבָאה .ןפיש רבירַא אייז ןילָאז ןןידוי טכינו (םילרע)
 :רדירב אייווצ איד וצ טגָאזיג !ןידוי טכינו (םילרע) איד
 רימ ןילעװ ירפ רעד ןיא נוא טכַאנ רביא ָאד טגיטכענ
 איווצ רגייז ןמוקיג זיא שע יװ ונ .ןפיש רבירַא ךייא
 :ןרדנַא םעד וצ רדורב ןייא ןָא ןיז טפור טכַאנ ַאּב
 -טנַא ןהעז רימָאל ,רעװש רעייז ץרַאה שָאד רימ זיא שע
 ןיוש ךיז ןילעו רימ ביוא טסיײװ טָאג םורָאװ ןיפיול
 (םילרע) יד נוא .רדניק נוא בייוו רזנוא טימ ןהעז ןינעק
 יָאז יז זַא םירמוש טלעטשיג רדינַא ןיבָאה (ןידוי סכיגנ
 ןיא ןמוקיג זיא שע איו ונ .ןיפױלטנַא ןינעק טינ ןיל
 (םילרע) אייוצ איד ןמוניג ןיבָאה ױזַא טכַאנ רעד ןטימ
 טריפיג ייז ןיבָאה נוא רדירּב אייװצ איד {ןידוי טּכינו
 רעד םנייא ףכיּת םילרע יד ןיבָאה ױזַא .גוב םעד וצ
 ןעלגנייר ןיבייהיג ןָא ךיז טָאה ררדנַא רעד נוא ,ןיכָאטש
 זיּפש איד ןיכָאטשיג ןיירַא םיא ייז ןיבָאה אונ ,ייז טימ
 -יג ןיכָארב אוצ זיּפש איד זיא ױזַא ןיירַא ןיצרַאה ןיא
 ליוק ןייא ןמוניג (ןידוי טכינו (םילרע) איד ןיבָאה .ןירָאװ
 רע טָאה אונ .ןירַא ּפָאק ןיא ןיגָאלשיג םיא ןיבָאה נוא
 טָאה לֹוק ןייז נוא לוק רטיב ןייא טימ ןעגירשיג ךיבצנ
 ונובר :ןגירשיג טָאה רע נוא ,ליימ ַא רַאפ טרעהיג ךיז
 ןָאט טינ המקנ ןייד וטשעװ ךָאנ גנַאל יװ זיב ,םלוע לש
 לארשי גלָאפ ביול ןייד ןינגרה ייז שָאװ םיזחופ איד ןיא
 .(תגרהרד םיא ןיבָאה םילרע איד נוא)

 הרוג יד ןיביירש וצ ןיביוה ןָא רימ ןילעו דנוציא
 .הטלאב ןופ

 ןיפָאלטנַא ןינייז שָאװ םידוהי איד נוא ,םידוהיהו
 ךָאנ ייז םיזחופ איד ןיבָאה ייזַא ,הטלאב ןייק ןירָאװיג
 רַאפ תבש םוחת םעד ןיא ןינופיג ןיבָאה גוא ןיּפָאליג
 ןעוויג ןינייז ןיטרָאד נוא .תושפנ גיצביז זיב טָאטש רעד
 ןייז טימ רשא 'ר רנייא ,אווקלאז טָאטש רד ןופ םידוהי
 רטָאפ רעייז נוא ,רדירב נוא ריטסעווש רדניק נוא בייוו
 -עז רעד ןיבָאה ייז יװ רוציקב .הילדג 'ר ןיסייהיג טָאה
 ןיבָאה נוא ןייטש ןבילביג אייז ןינייז םיזחופ איד ןעה
 ןָא (גקער ןייא ךיז טָאה אונ .ןיקָארש רעד רעייז ךיז
 רימ ןילעװ ,טלעג טימ שיוא ךייא טזייל :ייז וצ ןיפוריג
 םיזחופ יד וצ ןּבעגיג ייז ןיבָאה אונ .ןנגרה טינ ךייא
 רעד ןיפוריג ןָא ךיז טָאה אונ .ךלדנער טרדנוה יירד זיב
 .ךיוא רדיילק יד ךייא ןופ ּפָא טיג :ייז וצ קער רירדנַא
 זיב רדיילק יד ןיפרָאװיג ּפָארַא ךיז ןופ ייז ןיבָאה אונ
 ילַא ייז םיזחוּפ איד ןיבָאה ךָאנ רד נוא ,דמעה םוצ

 שיאערּבעה ןיא) "וחוּפ, סָאװ עּבלעז סָאד -- קר טגײמ קער (
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 ןומת ח"ר 'ד םויב ןעוויג זיא השעמ יד ,ןיכָאטש רעד

 איו םיגורה ןיגעליג ןנייז שע .שדח ןיא געט ןיינ זיב

 ןיא ןיטייר וצ קרעט ןייא ןמוקיג זיא רוציקב .ץלָאה

 טָאטש ןיא שָאװ םידוהי איד טלייצ וד נוא ןיירַא טָאטש

 .ץלָאה איוו םיגורה ןיגיל טָאטש ועד רטנוא ןַא ,ןנייז

 ןעמ איו ןיטלַאהיג הצע ןייא םידוהי איד ןיבָאה יױזַא

 איד רוציקב .ןגניירב הרובק וצ ישטָאה םיגורה יד לָאז

 םיא ןיבָאה נוא ןיטצלע םעד וצ ןגנַאגיג ןינייז םידוחי

 .ַאב ןיזָאל ןילָאז ייז זַא ,רילָאט טרדנוה ףניפ ןיבעגיג

 טקישיג ייז טימ רעטצלע וד טָאה .םידוהי איד ןיטלַאה

 -רַאפ ךיז ןיֿבָאה םידוהי אייווצ נוא ,םילאעמשי גיצנַאװצ

 יד טימ ןגנַאגיג ךיוא ןינייז נוא םילאעמשי רַאפ טלעטש

 .ןָאט טכער רעַייז םיגורה איד ןילָאז ייז ידכב ,םילאעמשי

 ,השא ןייא םיגורח םידוהי איד ןישיװצ ןעוװיג זיא אונ

 וצ ןעויג ךיוא זיא יז נוא טבעליג ךָאנ טָאה יז שָאװ

 יִצנַאג יד טלייצ יוד ייז השא יד טָאה .ןיּכָאטש

 .חֹכ ףעיל ןתונ זיא ת"ישה איװ רימ ןעהעז אונ .השצמ

 יירד םיגורה יד ןישיװצ ןיגעליג ןיוש זיא השא איד

 םידוהי איד ןיבָאה אונ .טבעליג ךָאנ טָאה יז נוא גָאט

 ,הטלּב ןייק טריפיג יז ןיבָאה נוא השא איד ןמונעג

 ןיבָאה םידוהי איד וא ,ןיברָאטשיג ךיוא ןיטרָאד יז זיא

 .טנַא ןינייז שָאװ םידוהי איד רוציקב .ןעוויג רּבקמ יז

 יז ןַא ,טניימיג ייז ןיבָאה הטלַאב ןייק ןירָאװיג ןיפָאל

 יוװ אונ .ןיפילטנַא ןינעק ןילעוװ ייז ,ןירעװ לוצינ ןילעוו

 ףניפ הטלַאב ןיא טקישיג טָאה (ומש המי) עטנָאג רד

 ײז טימ טקישיג טָאה נוא ןיטַאמרַאה טימ ןַאמ טרדנוה

 ,המש חמיו הליס ןיסייהיג טָאה רע נוא ,ןיטצלע ןייא

 -יג ןיא רע איו אונ ;עשר רשיורג ןייא ןעוויג זיא רע

 -ערפיג טָאטש ןיא רע טָאה ױזַא ,ןיירַא טָאטש ןיא ןמוק

 טקישיג הליס רד סָאה אונ ,ושפנ תואכ ןיפיָאזיג נוא ןיס

 רַאפ שָאװ ,ןהעז ןילָאז ייז ןַאמ ריפ טימ ןיטצלצ ןייא

 'ג םויב ןעוויג זיא שָאד נוא טָאטש ןיא זיא שָאד טייל

 .טכַאנ רַאּפ

 םירוהּפ אייווצ טּפַאהיג םיזחופ יד ןיבָאה םעפ ותואב

 .לע רד טָאה יװַא ;ןגניירב םוא טלָאװיג ייז ןיבָאה גּוא

 ןילָאז ייז זַא טלעג ןבעגיג ייז טָאטש רעד ןופ ריטצ

 אייוא איד טָאה נוא ,םירוחב איד ןיגניירב םוא טינ

 טָאה ךָאנ רד .ץינערג ןייז ףיוא טריפיג קעצװַא םִיַרּוהּב

 רעוו :םיזחופ איד טגערפיג טָאטש רעד ןופ רטצלע רעד

 איד טרעפטנעינ ןיּבָאה יױזַא .רעהַא טקישיג ייז טָאה

 םוש ןייק נוא ידוהי ןייק ןיזָאל טינ לָאז ןעמ זַא ,םיזחופ

 ,רעה ַא טקישיג זנוא ייז ןיבָאה ןילוּפ תנידמ ןיא קַאלָאּפ

 (םילרע) איד נוא םידוהי יד ןיבעג שיױרַא טלָאז ריא זַא

 טָאה ױזַא .ןעגניירב םּוא ילַא ןילָאז רימ זַא ,(ןידוי טינ)

 ,ןיבעג שױרַא טינ ךייא לע ךיא :טגָאזג רטצלע רעד

 רימ ,העידי ןייז רגות םעד ןָא ןָאט טינ שָאד ןעק ךיא

 ,טינ ךיוא ןַאמ ןייא וליפא ןיבעג שיױרַא טיג ךייא ןילעוו

 ןופ ליה שָאד ןטייז ריא שרעדנַא טגָאז ריא זַא םורָאװ

 רזנוא ןיא ןמוק ריא טנעק יװ ,ןענװָארַאצו (ןַאמ טפיוה)
 ,ןיבירש רַאפ עװַארּפ רזנוא ןיא טייטש שצ ןעד .ץינערג
 ליימ סקעז ץינערג רזנוא ןיא ןמוק טינ טרָאט ריא זַא
 ץלַא רָאנ ןיבָאה ייז ,ןיגיושיג םיזחופ יד ןיבָאה ױזַא
 .טייז רענעי ףוא ןמוקַאּב וצ שיױרַא םידוהי יד : ,טכַארטיג
 נוא גָאט יירד טָאטש ןיא ןיסעזיג םיזחופ איד ןינייז אונ
 רָאג םידוהי יד ןיבָאה נוא ןיםיָאזיג נוא ןיסערפיג ןיבָאה
 טגָאז טָאטש רעד ןופ ןַאמ טפיוה רעד אונ ,ןָאטיג טינ
 רעטָאט רעד ןעד ,טינ ךייא טכרָאפ ;םידוהי יד וצ ץלַא
 .וניג טָאה ןַאמ טפיוה רעד נוא .ןיפלעה ךייא ןָא טמוק
 םיזחופ איד ייב נוא ,תונּתמ ישיורג םידוהי יד ייאב ןעמ
 יד ןינייז אוג .תונתמ ישיורג ןעמוניג ךיוא רע טָאה
 .ַאב ןהעזיג ןיבָאה ייז .ןירָאװיג לבלובמ ךיבענ םידוהי
 ןע ,ןיפָארטש ייז ןָאטיג טָאה ךרבתי םשה יװ ,ךילרעּפניײש
 יז גוא םיאנוש יד טימ געט יירד ןינַאטשיג ןינייז ייז
 .ןיפָאלטנַא טינ ןיג

 טָאטש ןיא רטָאט רעד ןמוקיג ןָא זיא 'ה םויב
 ןיבָאה םיזחופ איד איװ אונ .ןיטייר ּוצ ןַאמ גיצכַא טימ
 איד ןיבָאה יוזַא .ןָא טמוק רטָאט ועד זַא ןעהעזרעד
 שרדנַא טינ :ןידייר וצ ןרדנַא םעד וצ רענייא םיזהופ
 איד ןינייז ױזַא .ןיטיירטש זנוא טימ ליװ רטָאט רד זַא
 :ןיטעביג ןיבָאה ווא ןיטצלע רעיײז וצ ןמוקיג םיזחופ
 איד איו ױזַא אונ .טָאטש רעד ןופ ןיטייר קעװַא רימָאל
 יז יױזַא ,טָאטש רעד ןופ ןירָאפיג שיױרַא ןינייז םיזחופ
 םעד טימ טנעקיג טינ יײז טָאה ןעמ ,ןיפָאליג ייז ןיג
 ןיביוהיג ןָא םילאעמשי איד ןיבָאה ױזַא .ןהעזרעד גיוא
 יד ןינייז אונ .ןייג ןרַא טָאטש רעשילױּפ רעד ןיא
 ןמוקיג ןןידוי טינו (םילרע) איד ףיוא גנילצולפ םילאעמשי
 טיגנ (םילרע) יכילשע רעסעמ ירעייז טימ ןיבָאה נוא
 .עמוניג ּפָארַא ּפעק יד ידוי

 ןיּפָאליג !ןידוי טיגנ (םילרע) עגירביא יד ןינייז אונ
 איד זַא ,ןָאטיג ןסיו וצ ייז ןיבָאה גוא םיזחופ איד וצ
 טָאה אונ .ןילוּפ חנידמ רעד ןיא ןיירַא ןיגעק םילאעמשי
 יד ךיז ןיּבָאה יױזַא .םיזחופ יד ןיסָארד רפ רעייז שָאד
 םירוטש שיורג טימ .ןירעק וצ םּוא ןיּביוהיג ןָא םיזחופ
 יז טימ םילאעמשי איד וצ ןגנַאגיג ייז ןינייז ןיז ילכ ןיא
 ןופ םילאעמשי יד ןיביירט שיױרַא גוא ןיטלַאה חמחלמ
 וצ ןיטַאמרַאה ןיבעגיג ןיּבָאה םיזחופ יד נוא .הנידמ רד
 יג המחלמ ןיבָאה םיזחופ יד רוציקב .םידֹוחי יד ןסיש
 לייװרעד .גָאט ןיבלַאה זיב םילאעמשי יד טימ ןיטלַאה
 זַא ,ןײרַא העד ןרעדנ ןיא םידוהי יד ןימוניג ךיז ןיבָאה
 םידּוחי איד רעבָא .ןינַאד ןופ ןיגָאי קצװַא ןילָאז ייז
 םילאעמשי יד ףיוא הכימס ןייא טַאהיג ןיבָאה שָאװ
 ןינייז אונ .ןיבילּביג רביא טָאטש ןיא ייז !ןיגייזנ (ןיגָאז)
 םידוהי יד .,ןירָאװיג טכַארביג םוא םידוחי יִלַא ךיבענ
 םעד וצ ןילַאמיג ןינייז ןירָאװיג ןיפָאלטנַא ןיגייז שָאװ
 יז טָאה ריטָאט רעד נוא ,ןירַא טנעה איד ןיא ריטָאט
 יג ןירָאלרַאפ ליפ ןיניײז שע .ףָאש יד יװ ּתגרהיג ךיבעג
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 יג ןינורטנַא ןינייז לייט ַא ;רדניק נוא בייוו טימ ןירָאװ

 זיא שטוג גוא בָאה רעייז נוא תושפנ איז טימ ןירָאװ
 ךַאז רעד ףיוא ןעמ לָאז יװ אונ .ןירָאװיג טכַארביג שיוא
 רפ ןיראוו ןינייז םידוהי איד יװ ,ןעיירש נוא ןינייװ טינ

 רּביא טָאה רנייק נוא הנידמ ידמערפ ןייא ןיא ןיּבירט

 ןעויג ץלַא זיא שָאד ובָא .טַאהיג תונמחר ןייק טינ ייז

 .ןיסעגרַאפ אוה ךורב טָאג ןָא ןיבָאה רימ לייוו
 ןעק ךיא .ןמוקיג םוא םידוהי ליפ ױזַא ןינייז םורד

 ףיוא ךיבצנ ןיבָאה איד איו ,ןיביירש טינ ליפ ױזַא ךייא
 :ָאלש ןָאטיג יז טָאה ןעמ שָאװ ,תורצ ישיורג טַאהיג ךיז
 ץראל ןירָאוװװיג ןיֿפָאלטנַא ןינייז שָאװ םידוהי איד נוא .ןיג

 טָאה ןעמ רבָא ,רעדנעב ןייק ןמוקיג ייז ןינייז םילאעמשי

 גוא ,ןריטָאט איד וצ ןיירַא היבש רעד ןיא ןמוניג ליפ

 ייז תמחמ ,רדלעפ איד ןיא ןיגיל ןיבילביג ןינייז ליפ

 ןינייז ,םילאעמשי ץרא ןיב ןייג רעד טנעקיג טינ ןיבָאה
 ןיברָאטשיג ןינייז לייט ַא נוא ,גצוו ןייא ףיוא ןיברָאטשיג ייז
 רעד ןינייז םידוהי ליפ נוא ,טשרָאד רַאפ נוא רגנוה רַאּפ

 לסיב יגירביא שָאד נוא ,רטסענ ןיא ןירָאװיג ןקנורט

 ,ןיירַא היבש ןיא ןייזו ןמוניג ריטָאט רעד טָאה םידוהי
 .נַאּפ ףיוא גָאט ילַא ןיבירטיג ייז טָאה ריטָאט רעד נוא
 יגירביא איד ןופ םידוהי איד רבָא .ןענזיצשנַאּפו (ענישט

 רע נוא אוה ךווב טָאג ןָא ןיפָאה ןָאטיג ןיבָאה טעטש

 .תומקנ ףֹּכיּת םיזחוּפ איד ןָא ןָאטיג טָאה
 יָאה יז איו ,ןיכָאװ יירד טרעוװיג טָאה השעמ יד

 םיצירפ נוא םידוהי ילַא עזערּבָאּפ נוא אניירקוא ץנַאג ןיב

 ךָאנ רעד נוא ,ּתגרהיג שיוא {ןידוי טינ נוא! (םילרעו)
 זַא ,הצע ןייא (ןיּבעגיגנ (ןמוניג) ךיז םיזחופ יד ןיּבָאה
 נוא ןיטַאמרַאה נֹוא ץטוג נוא ליח ךָאנ ןירעמ ןילָאז ייז

 ץנַאג ןיא ןניגרה וצ שיוא בוא ןילוּפ ןיא ןייג וצ

 ןּופ םידוהי איד רּוציקב .םיצירפ נוא םידוהי איד ןילוּפ
 ףיורד ייז ןיּבָאה ,ןירָאװיג רָאװיג ןופ רעד ןינייז דָארב

 .עי םעד וצ ןיפָאליג ןינייז נוא טגייליג תואצוה ישיורג

 ןיּביוהיג ןָא ןיּבָאה נּוא דארגיראש ןייק יקצנארּב לַארינ
 לָאז רע זַא ,לַארינעי םעד רַאפ ןעיירש וצ נוא ןינייוו וצ

 םידוהי איד טָאה לַארינעי רעד אונ .ןַײז לטבמ ךַאז איד
 (טכרָאֿפ טינ טָאה) :טגָאזיג ייז וצ טאה נוא טסיירטיג

 םיוחופ איד דלַאּב ה"יא לעװ ךיא ,(ךייא טכרָאּפ טיננ
 ןיּביוהיג ןָא ףֹּכיּת טָאה לַארינעי רעד נוא .,ןיגניירּב םוא
 ןיטלַאה וצ המחלמ ןיגנַאגיג זיא נוא תוליח ינייז ןיריר
 טרדנּוה יכילטע טקישיג טָאה רע נוא .םיזחופ איד טימ

 םיזחופ איד וצ ןיגָאי ךיז ןילָאז ייז זַא ,ןמוא ןייק תולייח
 ליטש טלָאז ריא :טגָאזיג ןָא ייז טָאה לַארענעי רעד נוא
 ןינייז תולייה איד איוו אונ .ןיירַא טָאטש ןיא ןייג ןיירַא

 טכַאּמיג םולש  רָאג ייז ןיּבָאה ןיירַא טָאטש ןיא ןמוקיג
 ןיפיָאזיִג ןיּבָאה נוא ןיסערפינ ןיּבָאה ןוא םיזחופ איד טימ

 : םיזחופ יד וצ טגָאיג ןיּבָאה ייז נוא ,םיזהופ איד טימ

 איד ּתגרהיג שיוא טָאה ריא שָאװ ,ןָאטיג טוג טָאה ריא

 ןָא ןילעוו תולייה יגירּביא איד זיּב טרַאװ רָאנ ,םידותי

 פז בוא .םידוהי יד ןנגרה דנַאנאּב רימ ןילעו ןמוק

 ידכב ,םיותופ איד ןיטרַאװ ןיסייהיג ןיטסימ נוא ןיּבָאה
 איד לָאז ןעמ נוא ןמוק ןָא לייוו רעד ןילָאז תולייח איד
 ,ןיגניירּב םוא םיזחופ

 ןעמ זַא ,קץירטש טכַאמיג טָאה לֵארינַעי רעד נוא

 .טכַאמיג ךיא רע טָאה רצעלק נוא ,ןידניּב ייז לָאז
 תולייה איד טיפ ןמוקיג ןָא זיא לַארינעי רעד איו אונ

 ןינייז ןַאמ טרדנוה יכילטע טימ קינװָאקלָאּפ ןייא נוא
 טָאה קינװָאקלָאּפ רעד איו אונ ןיּפָאליג ןיירַא רעירפ

 גוא ןיפיָאז נוא ןיסערּפ םיזחופ איד איו ןיהעז רעד
 רעַײז םיא שָאד טָאה ,םידוהי איד ןנגרה רטייוו ןיליוו

 רעװ :קינװָאקלָאּפ רעד ןָא ךיז טפור אונ .ןיסָארד רַאפ

 יד ןנגרה שיוא טלָאז ריא ןַא ,תושר ןיּבעגיג ךייא טָאה
 ןיהעז רעד ןיּבָאה םיזחופ איד איװ אונ .ןילֹוּפ תנידמ
 ןיּבָאה ,םעד ףיוא זגורב רעיײז זיא קינװָאקלָאּפ רעד זַא

 ףֹּכיּת טָאה קינװָאקלָאּפ רעד רֹּבֶא .ןיפיולטגַא טלָאװיג ייז
 גוא ,ןידנוּביג ייז טָאה ןעמ ןוא ,קירטש איד ןגניירּב ןיסייהיג
 טָאה רע נוא ,תוירזכא תוכמ טימ ןיגָאלשיג ייז טָאה רע
 יג ייֵז וצ טָאה רע נוא ןילייּב (נוא) ןידנוו ןָאטיג ייז

 גוגיג רּבליִז נוא דלָאנ ןמוניג טינ ןעד ריא טָאה :טגָאזיג

 נֹוא ,ןיכַאמ בורה הנידמ יד ךאנ ריא טליוו שָאװ רַאפ
 טלָאז אונ .ןיליױּפַאּב טשינ רָאג ךייא טָאה ענװארַאצ רעד

 .ןיסָאג רַאפ ריא טָאה טולּב עקידלוש םוא זַא ,ןיסיוו ריא
 איד וצ ןילױפַאּב יקצינראּב לַארינעי רעד טָאה ךָאנ רעד
 יד וצ ןיפיול ןםורַאו (שױרַאו ןילָאז ייז זַא ( סיצנוד
 איד ןינייז אונ .ןיפילטנַא טינ ןילָאז ייז זַא םיזחופ
 םיזחופ איד טליגניריג םורַא ןיּבָאה נוא ןיגנַאגיג סיצנוד

 ןָא ךיז ןעמ טָאה ךָאנ רעד .ןידרעװש יזיולּב איד טימ
 ןעמ נוא (ומש חמי) עטנָאג םעד וצ ןעמענ וצ ןיּביױהיג

 ןיגָאלשיג םיא טָאה ןעמ .תורצ ישיורג ןָאטיג םיא טָאה
 טנעה איד לזרב ילבכב טעװָאק רַאפ םיא טָאה ןעמ נוא
 ןיּביוהיג ןָא (ומש חמי) עטנָאג טָאה ױזַא .סיפ איד נוא

 םעד רֹּביא :טגָאיג טָאה נוא ןינייו וצ נוא ןעיירש וצ

 .יג ּבָאה ךיא ןעד ,טינ תונמחר ןייק רימ ףיוא ריא טָאה

 רימ וצ זיא שע םורָאװ ,תולותב ןּוא תונמלא ןיכָאטש
 גוא ןיטעּב וצ ןיּביוהיג ןָא ךימ טָאה נוא הנמלא ןייא ןמוקיג
 שיוא ךיא ּבָאה ,ןנגרה טינ יז לָאז ךיא זַא ןינייו וצ

 יד ןיגָאלשיג שיוא ריא ּבָאה ןוא סוּכ ןיימ טקערטשיג
 ןייק רימ ףיוא ריא טָאה םורד ,סופ רעד טימ ןייצ
 .טינ תונמחר

 יקצינראּב לַארינעי רעד טָאה ךָאנ רעד ,הז רחא
 נוא רפרעד יד ףיוא ןייג םורַא לָאז ןעמ זַא ,ןיליוּפַאּב

 רטיווקסאמ יד ןיגנַאגיג ןינייז אונ .ןירופ ןיּפַאח לָאז ןעמ
 -רָאװיג ףיורַא טָאה ןעמ נוא ,ןירופ טכַארּביג ןיּבָאה נוא
 יז טָאה ןעמ נוא םיוחופ סקעז רופ רכילטיא ףיוא ןיפ

 רוציקב .טכַאליג נוא טפיטשיג ייז ןיבָאה געו ןיא ,טריפיג
 ןיּבָאה ,טָאטש ןיא םיזחופ יד טריפיג ןײרַא טָאה ןעמ
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 םיזחופ יד ןמוניג טָאה ןעמ גוא ,ןיקָארש רעד ךיז יז
 ,סקעז וצ רפרעד ילַא ףיוא ןעגנָאהיג ייז טָאה ןעמ נוא
 טכַארּביג םיא טָאה ןעמ יװ (ומש חמי) עטנָאג רעד רּבֶא
 יג טינ םיא רע טָאה ױזַא ,יקצינראּב לַארינעי םעד רַאפ
 ןיסייהיג רעירפ םיא טָאה רע רָאנ ,ןיקנירט ףכית ןיסייה
 טָאה ןעמ נוא ןמוניג םיא ןעמ טָאה .תורצ ישיורג ןָאט
 נוא ,ןײרַא ּבורג ררעטצניפ ַא ןיא ןיפרָאװיג ןיירַא םַיא
 יראש ןייק ןילת םעד ךָאנ טקישיג ךיג טָאה לַארינעי רעד
 טָאה יֹזַא ,ןמוקיג זיא ןילת רעד איו רוציקב .דָארג
 נעי רעד נוא ,ןמוניג שיורַא ּבורג םעד !ןופו םיא ןעמ
 ףיוא םוצ ךיז ןילָאז םידוהי עלַא זַא ןיסייהיג טָאה לַאר
 םיא ןעמ טָאה ןושארּב .רדנוו ןיזייּב ןייז ןהעז ןילָאז  ןייג
 ןייז ןעמַאקנ (ןעלמעק) ענועזייא טימ ןיסייר ןיסייהיג
 ןיירק ענרעזייא ןייא טכַאמיג ןעמ טָאה ךָאנ רעד ,שיילפ
 יד םיא לָאז ןעמ נוא ןעילג וצ ןיורק יד לָאז ןעמ נוא
 טילג וצ ןעמ טָאה אונ .ןָאט ףױרַא ּפָאק םעד ףיוא ןיורק

 .ּפָאק םעד ףיוא ןָאטיג ןָא םיא טָאה ןעמ נוא ןיורק איד
 רַאפ ךיד רימ ןעניירק טנייה :טגָאזג םיא טָאה ןעמ נוא
 ןעמ טָאה !םעדנ (רעד) ןוא ,ןיליוּפ רֹּביא ךלמ ןישיליופ ַא
 .נערּפ םעד ןָא ןידנוּביג ןָא (ומש חמי) עטנָאג עשר םעד
 ילַא זיא ןילת רעד נוא ריגנעל ןעשטומ ךיז לָאז רע ,ריג
 ידכב ,ןיפנארּב ןקנורטיג טָאה נוא ןיפיול וצ ןמוקיג עגר
 ױזַא רע זיא ,רעקרַאטש םיא ןיא ןייז לָאז החיצר איד זַא
 יד טימ ןיסיריג שיוא םיא טָאה נוא לָאמ ילַא ןיפָאליג
 ןעמ טָאה ךָאנ רעד .שיילפ רקיטש ןעמַאקו (ןעלמעק)
 רימ אונ .רקיטש ףיוא טקַאה איצ (ומש חמי) עטנָאג םעד'

 ןיּביילּב םעד ייּב ןילעװ רימ ,ןיּביירש טינ רטייוו ןילעוו
 רימ ןילָאז אניירקוא נוא ןמוא ןופ תורצ איד רפ נואנ
 .ןמא ונמיב הרהמב ןמוק לָאז קדצ לאוג רזנוא ןייז הכוז

 שיוא םלוע םעד טלָאװיג טינ רימ ןיּבָאה ןכב
 יג רוציקב תיּב ףלַא ןייא רימ ןיּבָאה ,טלעג ליפ ןגניירּב
 ,הניכשה יפנכ תחת ןייז ןילָאז םישודק ילַא זַא ,טלעטש
 .ןמא ,טלעװ רענעי ףיוא ןעימ ךיז ןילָאז גוא

 ומלועב טילש וניהלא לֹא .א

 וטשָאה ,טלעװ רצנַאג רד ןופ טָאג רעד טסיּב אוד
 איד טשָאה אוד יא .טלעג ןָא זנוא טפיוק רַאפ ןעד
 םעד ןיגעװ טרעזנוא ןופ ךָאד וטשָאה ,ןיפַאשַאּב טלעוו
 שָאװ ,הרוּת איד ןיּבעגיג זנוא טסָאה נוא ,ןיטלָאּפשיג םי
 םעד ןיּבָאה רימ נוא ,'ב םעד טימ ןָא ךיז טּבייה יז
 זיא שָאד נוא ןיורק ןייא יװ טלגניריג םורַא יניס גרַאּב
 ןופ ןייז ןילָאז רימ זַא ,ןיזעוװיג ןיגעװ טרעזנוא ןופ ץלַא
 טשָאה אוד םלֹוע לש ונובר טנייה נּוא ,ןיזענעג טיוט
 זַא ,ןיּבעגיג ןײרַא טנעה םיזחופ איד ןיא טייל ירעזנוא
 .ןיּבעל רזנוא ןופ ןגניירּב םוא זנוא ןילָאז ייז
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 םידוהי איד זַא ,ןיזעוויג טינ טסיז םּוא שָאד ויא

 נּוא .טיוט ןרעטיּב םצד ןּופ ןירעװ רּוטּפ טנעקיג טינ ןיּבָאה
 טָאה םולשה וילע ּוניּבר השמ ךרּוד זַא ןקניידיג רימָאל
 וניּבר השמ זַא .ןיקנייש ןיּבעל ריזנּוא ןָאטיג זנּוא ןעמ
 רַאפ טָאה נּוא ןייג יניס גרַאּב םעד ףיוא ןָאטיג טָאה
 רעד טָאה ױזַא ןייטש ןָאטיג געט גיצרעפ ךרּבתי םשה
 וניּבר השמ טגָארט ןעמ יװ ךיילג ןידוי יד ןיזיוויג ןטש
 טָאה ןטש רעד גּוא ,הטמ ןייא ףיוא למיה םעד רטנּוא
 ןמוקַאּב לָאז רע ןָאטיג ןענסימּוא! (ןיטסימ נּוא) שָאד
 טציה רעד ןטש רעד טָאה ױזַא .הטילש איד ייז רּביא
 תד ןישידוי ןופ טלָאװיג יז טָאה רע נוא ,ןירינ ירעייז
 נַאט ןיּביױהיג ןָא ןיּבָאה םידוהי איד נוא ,ןיריפ ּפָארַא
 (הרז הדובע יד) ןיניד ןָאטיג ןיּבָאה נוא ןיכַאל גּוא ןיצ
 ןיפרַאוװ וצ ןָאטיג ךרּבתי םשה טָאה םורד .ןדליּב ןיצעגו
 ןיפרָאװיג ןעמ טָאה טרָאד ,תורוד ילַא ףיוא םיאטח יד
 ,ןינורּב יד ןיא רדניק נוא רּביײװ נוא ןנַאמ ןמוא ק"קב

 אשנמ ינוע לודג .ג

 שע נּואְו ,ןיגָארט וצ דניז ירזנוא ןינעק שיורג יו
 ןיאו םתסנו ןירָאװיג םייוקמ קוסּפ רעד זנוא ףיוא ןזיא
 טעװ שנעמ ןייק נוא ןיפױלטנַא ןָאט טעװ ריא :ףדור
 -ייהיג ןָא ךיז טָאה ביוטוט ןיא ןעד .ןיגָאי ךָאנ טינ ךייא
 איד ןעוויג זיא תולהק המּכ ףיוא ךיוא ,הרזג איד ןיּב
 ןָא טשלָאז אוד םלוע לש וווּבר רימ ןיטעּב םורד .הרצ
 .קוא תנידמ איד ןיא ןעד המקנ ןייא ןיּבָאה םיעשר איד
 יגידעּבעל ןייא םידוהי איד ןופ ןיּבילּביג טינ זיא אנייר
 .המשנ

 םירמו םישק םיניד .ד

 :עװ ךרּבתי םשה ןיִּביל םעד ןופ ךיּבענ ייז ןיּבָאה
 וצ (רענייא) ןיּבָאה יז נוא ,הבהאּב ןיזעוויג לּבקמ ןיג
 והמשנו (העש) יניילק ןייא רימָאל טגָאזיג ןרדנַא םעד
 שָאד ןעד ,אבה םלוע ןיּבָאה ןילעװ רימ ּביוא ןידייל
 ןשָאװ) (יווװ) רדירּב עּביל .םיאטח ירזנוא טכַאמיג ץלַא טָאה
 טָאה ןעמ ןעװ ךייא טנָאמ רעד ,םיאנּת ירזנוא ןינייז
 טלעװ יצנַאג איד טָאה יױזַא טכַארּביג םוא שנעמ ןייא
 ליפ ןמוקיג םוא ןינייז דנוציא .טגָאלקיג נּוא טנייוויג
 העד רעייז םּוּהָאװ .טינ רָאג טסייװ ןעמ שָאװ םיאנת
 םשה טלָאװ ;דָארּב ףיוא ןילַאפ ּוצ ןָא ןיזעוװיג זיא
 טלָאװ ,יקצנראב ןַאּפ דיסח םעד טקניישיג טינ ךרבתי
 ךרבתי םשה .ש"מי לימח תריזג יװ ױזַא ןעוויג הלילח
 .חופ איד טָאה ןֶעֵמ .ןיטייצ ילַא ןיא ןיטלאהיג זנוא טָאה
 טריפיג ייז ןעמ ֿסָאה .ןגנייה וצ ףייא ןיטיוט ןָאטיג םיז
 ןיּבָאה ןידנװ ירזנוא רֹּבֶא ,ןילייט טָאטש שכילטיא ןיא
 .ןילייה רַאפ ןָאטיג טינ ךיז

 ּונשפנ הבאד ןזא עמשמל אלה .ה

 ,רּבַײל ?רזנוא ייוו זנוא טוט שָאד טרעה ןעמ ןעוו

 םלוע לש ונובר .רּבייוו ליפ ןעויג אמטמ טָאה ןעמ זַא
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 ןָאטיג טשָאה ּוד ןעװ ןיזעװיג רגידניז רימ ןינייז יאדווב
 יקידניגייז גוא רּבייװ טעליוקיג ןיּבָאה ייז זַא ,ןיגייווש
 םידוחי) ליפ יו .ןיסעזיג סיוש םעד ףיוא ןינייז רדניק
 ןָאטיג רמּוו םעד ןעמ טָאה !םידוהי ןופ רדניקו (רדניק
 עטיוט יד ןּופ ןיּבָאה רדניק יניילק יד נוא ,ןיגייל קעװַא
 יג טסורּב יד ןיּבָאה רדניק יד יװ ,ןיגייז ןָאטיג רטומ
 יד ןישיװצ נוא ,ןייג טלָאװיג טינ טָאה ךפימ נוא ,ןיגיוצ
 יד ןופ תוּכז רעד .ןייויג שיורג ַא ןירָאװיג זיא רדגיק
 ןיהעז לָאז ןעמ זַא ,ןייטש ייאּב ונוא לָאז רדניק יניילק
 יניילק איד םורָאװ .המקנ ישיורג ןייא םיזחופ איד ןָא
 שיױרַא ייז זיא שע זיּב טנייויג גנַאל יװַא ןיּבָאה רדניק
 ייֵז ןיּפָאה רעּביײװ עקידנעגָארט יד .המשג איד ןיגנַאגיג
 יז ןיּבָאה זיימ נוא ץעק ,ןיטלָאפשיג ףיוא רכייּב יד
 .ןָאטיג ןיירַא רכייּב יד ןיא

 הזו רה אה הן

 ןייא ױזַא ןיּבָאה םיצשר איד זַא ןגיזָאד םעד ךָאנ
 ײז ןיּבָאה ,ןמּוקַאּב ץטוג ליפ ןיּבָאה נּוא טכַאמיג הגירה
 טָאטש יד ןעמענ ןייא ןילָאז ייז יװ ןיטלַאהיג הצע ןייא
 .ןמוא

 תוהמא תּוכזּו תובא תירּב .ּונל רוכז .ז

 רקש :טגָאזג ךלמה המלש טָאה רּבײװ יכלעז ייאּב
 שָאװ השא ןייא קּוסּפ רעד טניימ שָאד ,יפויה לבהו ןחה
 שטָאג שָאװ השא יד רֹּבֲא טוג טינ שָאד זיא ןייש זיא יז
 ּוצ רימ ןירעק ףיוא .ןיּבױל עי ןעמ געמ זיא גיטכרָאפ
 ןיסייחיג טָאה יז ,השא עמורפ ןייא ױזַא {ףיואנ ןינייוו
 ךיז טָאה ריא ןופ שָאװ ,בוישטיטמ יבר ןופ רטכָאט יד
 רַאפ ןעניכער יז געמ ןעמ .תגירה איד ןיּביײהיג ןָא
 נוא) טלעטשיג ןייא ןיּבעל ריא טָאה יז ןעװ ,העּונצ ַא
 ןָא טָאה נוא ,(םיבכוכ איד וצ ןניד טלָאװיג טינ טָאה
 שטָאג םוא :רּבייװ יגירּביא יד וצ ןעיירש וצ ןיּביוהיג
 םיא נוא ןייז אמטמ ןןיזָאלו טינ ךיז ןילָאז רימ ,ןיליוו
 יד ןיּבָאה יױזַא .ןמָאנ ןּביל ןייז ןיטערטּפָא טינ ךיוא
 גוא ןעיירש וצ נוא ןינייװ וצ ןיביוהיג ןָא רּביוו
 שיוא ייז זיא תומשנ הרשפ ערעייז זיּב ,ןיגָאז וצ םיודיוו
 .ןיגנַאגיג

 םיקו יח ת
 .עװ טסעװ ןופ ,ןיּבעל ןייד זיא גיּבייא ,טָאג רֹּביִל

 יוזַא ןיאה לארשי ןהמואו (קלָאפ) עביל ןייד וטשָאה ןיג
 ןחלוגס םע ןיפוריג ןירעװ ייז שָאװו (הלפש ּהמוא ןייא
 רַאפ ךָאד ןינעק ייז .ןיּבעגיג ןיירַא טנעה ערעייז ןיא
 ןיּבָאה רדניק יגידעּבעל .טסיז םוא רָאג ןירעװ טפיוק
 לייט ַא נוא ,טסירּב איד ןיגיוזיג רטומ עטיוט רעייז ייאּב
 ןינייז םיגורה איד .םיברח וניתונועב טּפעקינ ןעמ טָאה
 .ָאה םיריזח נוא טניה נּוא ןמוקיג לארשי רבק םוצ טינ
 םוימ ונל יוא .ןיסַאג איד ןיא טּפעלשיג םורַא יז ןיּב

 ֹי

 םעד ףיוא ,החכותה םוימ ונל יו ןידה
 .החּפשמ יצנַאג ַא לארשי יד ןופ ןירָאװיג

 בל בוטפ ט

 .על רימ ןינעק יו אונ .טוג רעייז טסיּב וד טָאג
 -ָאוװיג ןיסָאג רַאפ זיא שע ןעװ ,תורצ ישיורג רַאּפ ןיּב
 ךיז ןיּבָאה םיוחופ איד גוא ,טולּב עשידוי ליפ יװַא ןיר
 תולהק איד ךילגימ זיא אָיװ .ןידָאּב ןָאטיג טולּב ןיא
 יג םיוחופ איד ןיּבָאה תורות ירפס ליפ יװ ,ןינענ אוצ
 ונתמקנ תא םוקנ םלוע לׂש ונובר .ןינערב רַאפ ןָאט
 ,וגילש םהרו

 בא ןיאו ּונייה םימותי .י

 ןהעשיג זיא הרצ ןייא רַאּפ שָאװ ,ןעירשיג ייוו
 ןינייז רּבייװ ליפ יו .םיברה וניתונועּב רָאי םעד ןיא
 .ןיָאה םידוהי איד ןופ םיפלא יפלא ,תונונע ןיּבילּפיג
 ,הנומא רעייז וצ ןייטש אוצ ןילָאז ייז ,טעריג רּביא יז
 ןעמ טָאה ןייטש וצ טלָאװיג טינ ןיּבָאה שָאװ איד גוא
 טימ יז טָאה ןעמ נוא ,הנורּב רעד וצ ןיגָאי ןָאטיג יז
 רעד טנעקיג טינ רָאג טָאה ןעמ .ןיגָאלש רעד ןיליוק
 שיורג נוא יירשיג שיורג רַאפ הנורּב רעד ייאּב ןייטש
 טייצ רעד ןיא ןירָאװיג טרעהיג טינ זי  שָאד ,ןייוויג
 ,ןיטייצ ינייז ןיא ןצוװיג זיא (ומש חמי) יקצינלעמח ןעוו
 ןכבו .ןיטייל ןיפרַאװ ןיירַא הנורּב רעד ןיא לָאז ןעמ זַא
 .חטילּפה תיראש לע םּהרו הטיבהו 'ה האר

 רקענ זיא טָאװ

 תועמדב יניע ּולֹּכ .כ

 .גנַאג אוצ ןירערט רַאפ רימ ןינייז ןיגיוא יגיימ
 םעד טימ נוא בויטאט ןופ בר םעד ןיטשרע םוצ טָאה ןעמ
 טינ יא הרצ ןייא ױזַא .ןיגנַאהיג היִלּת ןייא ףיוא ץירּפ
 וזַא ןעהעז אוצ טנָאקיג שָאד ןיּבָאה ןיגיוא איד יװ ,ןהעשיג
 איד ןיא טרעגלַאװיג ךיז ןיּבָאה םיגורה ליפ .חרצ ישיורג ןייא
 .ןיסערפ ןָאטיג ּבײל רעיײז ןיּבָאה טניה איד נוא ,ןיסַאג
 ןיוש לָאז ןעמ ,הטילּפה תיראש לע םהר םלוע לש ונוּבר
 .הטקשבו חוטּבּפ ןייז רטייוו

 חכשא אל םלועל ,ל

 ןיסעג רַאפ (וצ) טינ רימ {ןינעקו (ןירעק) גיּבייא
 ךיז ןיּבָאה םיגורה איד .ןיגָאלק ּוצ הריזג רעד |ףיואו גוא
 יג טינ יז טָאה רנייק נוא ןיסַאג איד ןיא טריגלַאוװיג
 -יג ןיגָארטיג יז ןיּבָאה רדניק איד .,ןיּבָארגַאּב וצ טַאה
 אוצ ןיּבָאה רטומ נּוא רטָאפ גוא ,ףָאש איד איו ןידנוּב
 טּכַארּביג רדניק איד טָאה ןעמ איו ,הטיחש איד ןהעזיג
 .הדיקע רעד ףיוא

 םתיוגו םשפנ ורסמ .מ

 םעד ףױא טליוקיג טָאה ןעמ םיּברה וניּתונוועב
 ןיּבָאה םיזחופ איד ,ןעירשיג ייוו ,רדניק יד סיוש סרטומ
 .ןישַאװ ןָאטיג טולּב עשידיא ןיא רמוז ןיצנַאג ןיא ךיז
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 אידו ןעמ טָאה תולותבו םירוחב םיפלא המּכ ךיוא נוא
 ץנַאג ןיא .טריּפיג ןירַא אווקסאמ רעד ןיא גיצנַאוװצ
 ונוּבר .ןישינשיג שיוא רָאג םיוחופ איד ןיּבָאה ליקניו
 םידיסח תמקנ םקונ ךיז אייז םימורמב ןכושה םלוצ לש
 ,םימימתו םיאיריו

 םירּתסמב ישפנ הּכבת םירּוחּב םגו תולותב וגרהנ :נ

 רעד ןיא טָאה ןידה תדמ רעד םיברה וניתונוּועב
 םיפלא יפלא ליפ איװ .ןיזעװיג טלוש טלעװ רצנַאג
 רטיּב רעייז ךָאד זיא .טליוקיג ןירָאװ שָאד זיא םידוהי
 טעליוקיג שיוא םידמול ירזנוא טָאה ןעמ .ייוו רעייז נוא
 .ןיזעװיג ןיגמ זנוא ןיּבָאה שָאװ

 תורות ירפס .ס

 ,ןיגָאלק טינ טוט גוא ןיגייװש ריא טוט םוראוו

 םיוחופ איד ,ןהעשיג הּפרח ןייא ױזַא ךייא זיא שע ןעד

 ייוו ווא יוא ,ןיגָארטיג םורַא ןיסַאג איד ןיא ךייא ןיּבָאה

 -עװ ילַא ןיא טיירּפש רַאפ ךייא ייז ןיּבָאה יװ ,ןעירשיג

 תוינקדצ םישנ טימ ךייא ףיוא ןינייז וצ רעד נוא ,ןיג

 ןָאטיג ייז טָאה ןעמ איוו ןעירשיג ייוו נוא יוא .ןיגעליג

 ליפ יוזַא ןינייז וצ רעד נוא ,תונושמ תוּתימ עּכלעז ַא

 ,תונוגע ןיּבילּביג ךיּבענ רּבייוו

 םימ הדרוי יניע יניע היכוב ינא הלא לע .ע

 ןופ ןברוה רעד איו יוזא ךיילג זיא ןברוח שָאד
 ךיד וטשעװ ךָאנ גנַאל איו זיּב םלוצ לש ונובר .םילשורי
 יז םורָאװ ,רדניק יניילק איד רּביא ןמירַאּפ רעד טינ
 .רדניר איד איו ,ױזַא ןידנוּביג ןיּבילּביג ךיּבענ ןינייז
 טָאה ןעמ איװ ,ןהעז אוצ טנעקיג וטשָאה אוה ןורּב טָאג
 ,ןיגיוציג ּפֶא טוה איד טייה רגידעּבעל בושח שיא ןייא
 טימ ןיפרָאװיג ךיז ןיּבָאה ןרדנַא םעד טימ רנייא נוא
 .תורות ירפס איד

 אבה:לּכ לע הּתא קידצ .צ

 .ןָאטיג טכער טינ ריד ןיגעק יאדווב ןיבָאה רימ
 ןישטנעמ טניזיוט ליפ זיא שע .ןגירשיג ייו נוא יוא
 איװ םלוע לש ונוּבר .ןַאמ ןייא איו ךיילג ,ןמוקיג םוא
 םינתה נוא תולפ .ןיגיוא ינייד ןָאטיג ּפָא זנוא ןופ וטשָאה

 "ש "ף "ח
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 יו נוא יוא ;ןידייר ןָאטיג ןרדנַא םעד וצ רנייא ןיּבָאה
 ןָא ןָאטיג רטומ נוא רטָאפ ירזנוא ןיּבָאה איו ,ןגירשיג
 אװ ,םלוע לש ונוּבר .ןידייל ישיורג ןיּבעל רעד זנוא
 ןּבילּביג ךיּבענ ןינײז שע ןעד ,תונמחר ןייד ןעוויג זיא
 ,תונמלא נוא םימותי ליפ ױזַא

 הללי לוקב וקעצ ןוילע ישודק .ק

 ןיש זיא שע :םלוע לש ונובר טגָאיג ןיּבָאה נוא
 .הלפמ ַא םיזחופ איד ףיוא ןיקיש טשלָאז אוד זַא טייצ
 ןיּבָאה רימ .ןעויג םחרמ זנוא רֹּביא טָאג ךיז טָאה יװזַא
 עשר םעד טָאה ןעמ איו ןיגיא ירזנוא טימ ןיחעזיג
 .ןיגיוציג פָא טוה יד טייה רגידעבעל עטנָאג

 קידצ םּוחר .ר

 טשאה אוד ןעד ,זנוא ףלעה ,רטָאפ רגימיראּב רעד
 שצ) םינּב לע בָא םחרּכ ןיּבירשיג ןָא הרות ןייד ןיא
 תּולֹג ןרטיּב םעד ןיא ןרָאװיג טצרַאװש רַאפ ןיוש זיא
 ישיורג ןידייל רימ תולג ןיא טסיװ ןינייז רימ ,םינּפ רזנוא
 רוּפּכ םוי םיא ןירָאװיג רזגנ זיא הריזג איד ,(רֹּבָא תורצ
 ,םירוסי ישיורג םידוהי תובבר יפלא ןָאט לָאז ןעמ זַא
 הדותמ דנוציא ןינייז רימ ,ןָאטיג שָאד ןּבָאה דניז ירזנוא
 ןיפוריג ןָא טרעװ רע שָאװ טאג ןגיטכאמלא םעד רַאּפ
 יזליּב ןרַאפנ (ןופ) ןייז ליצמ זנוא לָאז רע ,ידש לא

 ירזנווא ףיוא ןייז לחומ זנוא לָאז רע נוא תוריזג

 .ּתוריּבע

 ןוילע ךלמ ידש .ש
 שיורג טימ ןעיירש וצ ןיּביױהיג ןָא ייז ןיּבָאה איו

 זיא תומשנ הרשכ ירעייז ןייוויג שיורג טימ גוא ,איירשיג
 זנא טשלאז אוד םלוע לׂש ונובר םורד .ןיגנַאגיג שיוא
 ןָא טשעװ אוד זיּב ,ןעור ןיזאל טינ ייז ןופ טולּב שאד
 .ןאוט המקנ ןייא םיזחופ איד

 הרזגה עור תא ןיריבעמ הקדצו הלפּתּו הבושת .ּת

 נוא ןייז םחרמ זנוא רּביא ךיז לָאז ךרבתי םשח
 .הלס ןמא ונימיב הרהמב הלואג איד ןיקיש זנוא לָאז רע

 יע 'ב 'ל

 :ציצקַאדצר הע ד ןּוּפ

 רעד ןּופ ןטסקעט יד ןענעז ,יירעצעז רעד ןופ רָאנ ,זנוא ןּופ טינ ּפַא ןעגנעה סָאװ ,תוּביס עשינכעט ּבילּוצ

 רָאנ דוקינ רעד ךיז טפערט לַאניגיהָא ןיא תעּב ,תודוק נ ךס ַא טימ ןרָאװעג טצעזעגסיוא ָאד "הלודג השעמ,

 ןטל עז רעײז



 ןליֹוּפ ןיא ןדיי ןגעוו תועידי עטשרע יד
 (טרעדנוהרָאי ןט31 ןּױא ןט30 ןיאע

 ףילרעּכ סּוקצּורּב .י ריד ןּופ

 ןט12 ןּופ ףוס ןזיּב ןלױּפ ןיא ןדִיי ןגעוו תזעידי יד
 ייס ךיז טרעלקרעד סָאד .עּפַאנק רעייז ןענייז טרעדנּוהרָאי

 -רּוטלּוק יד ןּופ טייוו ןגעלעג זיא דנַאל סָאד סָאװ ,טימרעד

 ךעלנײשרָאװ סָאװ ,טימרעד ייס ,טייצ רענעי ןּופ ןרעטנצצ

 יד ןעגנַאגעג ןריולרַאפ טרעדנּוהרָאי ןט12 ןטימ ןיא ןענייז

 .4 סצקינָארכ עשילױּפ עטסטלצ

 ןט11 ןּוא ןט10 ןיא ּוליפא זַא ,ןעניימ עטנרעלעג ךסַא

 ינעטש ןייק ןעװעג טינ ןלױּפ ןיא ךָאנ ןענייז טרעדנּוהרָאי

 ןפמוקפגפיוא טשרע ןענייז יז רָאנ ,םיצּוּביק עשידיי עקיד

 תעּב 1098 רָאי ןיא גּוצציירק ןטשרע ןּוּפ תופידר יד ךָאנ

 עיבעשט ןּופ ןפַאלטנַא ןענייז רערעדנַאװרעּביא עשידִיי ךסַא

 .מּוג .מ ךיז טלַאה גנּוניימ רעקידכוּפיה ַא ייּב .(2 ןלױּפ ןייק

 יד ןיפ גנּורעדנַאװניײא יד זַא ,טנכצר רעכלצוו ,(+ שטיוװָאלּפ

 םענופ ןטייצ-ילּבפיוא יד ןיא ןעמּוקעגרָאפ זיא ןלױּפ ןייק ןדיי

 *גּוהרָאי ןט10 ןּוא ןטפ ןיא .ה .ד ,טַאנַאהַאק (ןשירַאזָאכ) ןשירזּוּכ

 .עג ןעגנערּב טנעקעג טשינ טָאה שטיװָאלּפמּוג רעּבָא .טרעד

 -ַאּב שירָאטסיה רעד .עירָאעט ןייז ןזײװרעד ּוצ ןטקַאּפ גּונ

 ןיא םירזוּכ יד ןּופ טּפַאשרעה רעד ןגעװ טקַאפ רעטקיטעטש

 טשינ ךָאנ טיג טרעדנּוהרָאי ןט9 ןיא ןרַאגנּוא ןיא ןּוא ווציק

 יא ךיוא טשרעהעג ןּבָאה ייז זַא ,ןטּפױהַאּב ּוצ דנּורג ןייק
 יד ןּוא קינװָאכָארּפ םַארּבַא ןגעו עדנעגעל יד .ןליוּפ רעּב

 ןּביג תועּבטמ עשילױּפ עטלַא ףיוא ןטפירשפיוא עשידיי

 1) 2619886ז8, ?ס1חופסה= (085601001550006106 5

 204:6181055, ק+ 4 : ךױא עז

 ןיזז טטחמק1סש0(,102 288ֹותֹוסתַעסֹמ 1062014868 ןכס}-

 5210ה, ק. 4.

 . 2) 0050089, זסת!ספ תסזטזח םסהּפחחוסםעטהו, 11, ק.0

 3) זז+ 6טתוק!סש162, 2062818/ זסֹווהְוו 2ץססש5805} שש
 001966, וע8ז52868 1903.

 ןליוּפ רעּביא זַא ,ןגָאז ּוצ דנורג םּוׁש ןייק טשינ ךָאנ ךיוא
 יָךעַּפ םַארּבַא רעשרצה רעשירזוּכ ַא סעּפע טגיניקעג טָאה
 רעדָא ירַאזָאק ןטנגעג יד .שטיװָאלּפמּוג טניימ סָאד יו
 ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ןּוא ,טנָאמרעד רע סָאװ ,עקרַאזָאק
 ?טנַא טנעקעג ךױא ןּבָאה ,ןילּבול ןּבעל עיצילַאנ-חרזמ
 ,טפַאשרעה רעשירזוּכ רעד ןּופ טייצ רעד ןיא טשינ ןייטש
 ,טרעדנּוהרָאי ןט12 ןּופ ּבױהנָא ןיא -- ,רעטעּפש ךס ַא רָאנ
 קורד ןרעטנּוא ןּבָאה (ןרַאזָאכ) םירזוּכ יד ןּופ לייט ַא ןעוו
 .עגרעּביא ,סצקינָארכ עשיסּור יד טױל ,סעצווָאלָאּפ יד ןּופ
 ,4 דנַאלסּור ןייק טרעדנַאװ

 .ייז עירָאעט ןייז רַאּפ ןזיײװַאּב-טּפױה יד ןּופ רענייא
 ןרעװ עכלעװ ,ירַאיװַאק ןטנגעג יד ןשטיװָאלּפמּוג ייּב ןענ
 .גיהרָאי ןט14 ןיא עקָארק ןּוא רימָאדנַאס םּורַא טנָאמרעד
 שטיװָאלּפמּוג .סמלוע-תיּב עשידִיי יד טימ םענייאניא טרעד
 .ַאװַאק טבש ןשירזוּכ ןטימ ירַאיװַאק ןעמָאנ םעד טדניּברַאפ
 ןט10 ןּוא ןט9 ןיא ןרַאגנּוא ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,יר
 הרעשה עקיזָאד יד סָאװ ,זנּוא טרעדנּואװ םע .(* טרעדנּוהרָאי
 ר"ד יוװ רעשרָאפ רעכצלדנירג ַאזַא ךיוא ןעמּונעגנָא טָאה
 ,כעלצטש יד טימ רעטנעענ ךיז טנעקַאּב ןעמ ןעוו .(6 רעּפיש
 .נעטשלּופ טרעװ  ,ירַאיװַאק ןטנגעג יד ןּופ ןדייר עכלעוו
 ןּופ טמַאטש ןעמָאנ רעשיליוּפ רעקיזָאד רעד זַא ,רָאלק קיד
 :רע יד טײטַאּב טישּפ טָאה רע ןּוא "םירבק, טרָאװ ןשידיי

 4) /!םדעספסא88 אסצסחמספ תסת 1117 תסתסא ; ךיוא עז

 ?ץסנאאסאפה תסצסםעספ ({}סעט ס0688889 קץססא+ 2610824068

 םקאחג אס 1!-סאצ ?סאק סדק. 291)

 5) 60ת965ת+:תט5פ תסזקתעס}, 06 26זח/ת/318800 !חה-

 קפזוס,68ק. 39 6/ 40. ו

 6) 1קּת- 5ס6תוקקסז, 8)5100 ת26 5!ס5טחאםחהו 4ס5קס*

 68ז62ץח! 2ץ066 610. {שסא, 1911, קי 32, 34, 35.
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 ןּוא רימָאדנַאס ןּבעל סמלוצ-תיּב עשידיי עטלַא יד ןּופ רעט

 :(ז צקָארק
 טדנירגַאּב קיניײװ רעייז ןייז ּוצ זנּוא ןענייש םּורַא-ױזַא

 .שידיי יד זַא ,םעד חוכמ שטיװָאלּפמּוג ןופ ןזײװַאּב יד
 .ןענַאטשטנַא ירפ רעייז ןענייז ןליופ ןיא םיִצּוּביק עשירזוּכ
 יד ןענעקרענָא ןעמ ףרַאד טקַאפ ןרעכיז קיצנייא סלַא
 רעּביא סענַאװַארַאק עשירחוס עשידיי יד ןּופ ןעגנּורעדנַאװ
 יד רַאפ זייװַאּב רעשירָאטסיה ַא .ןטייצ עטלַא יד ןיא ןלױּפ
 תֹורצֹוא ענענופעג יד ןענייז ןעגנּואיצַאּב-לדנַאה עקיזָאד
 ַא .עּפָארײא:לטימ ןּוא ןופצ ןיא תועּבטמ עשיטַאיזַא ןּופ
 ןעמ טָאה תֹורצֹוא עכלעזַא ןּופ לָאצ עסיורג סרעדנּוזַאּב
 עשיטלַאּב יד ןיא ןּוא דנַאלסּור-ןופצ ,עיװַאנידנַאקס ןיא ןענּופעג
 ,"סמעגריד, עשיטַאיזַא לָאצ רעכייר רעד ןּופ ,(6 רעדנעל
 יצג ,ןרָאװעג ןענופעג רעדנעל עקיזָאד יד ןיא ןענייז סָאװ
 ןיִּב ןט8 יצח ןּופ טײצ רעד ּוצ לייט רעטסערג רעד טרעה
 ןרעװ רָאי ןט955 ןּופ קידנּבױהנָא .טרעדנּוהרָאי ןט10 יצח
 ןיא יז ןדניװשרַאפ ףוסל ןּוא רענעטלעז ץּלַא תועּבטמ יד
 ןײמעגלַא ןיא .ה .י ןט11 ןּופ רעקילדנעצרָאי עטשרע יד
 ,רעדנעל יד ןּופ ןּוא ןַאטסעקרּוט ןּופ תועּבטמ סָאד ןענייז
 .(טַארפע) תרּפ ךייט םייּב ןֹוא םי ןשיּפסַאק םייּב ןגיל סָאװ
 .רעד ןּבָאה חרזמ ןטימ ןעגנּואיצַאּב-לדנַאה יד זַא ,םינּפַא
 טייצ:ילּבפיוא רעד ןיא גנּולקיװטנַא עטסכעה רצייז טכיירג
 ךָאנ ןרָאװעג רעכַאװש ןענייז ןּוא טַאנַאהַאק ןשירזוּכ םעד ןּופ
 טשריפ ןשיסּור ןּופ ןטילעג טָאה רע סָאװ ,תולּפמ יד
 ךָאנ ןרָאװעג ןדנּואוושרַאפ ןצנַאגניא ןּוא ,וַאלסָאטַאיװס
 רעמירק יד רעּביא ןסּור ןּוא ןכירג יד ןּופ ןוחצנ םעד
 :מַאס רעשידיי, רעד -- רעטנעצ-לדנַאה רעייז ןעוו ,םירזוּכ
 .ןַאקַארַאטּומט טָאטש רעד טרָא ןייז ןטָארטעגּפָא טָאה (פ"ץרַאק

 :עג טָאה טָאװ ,געװ-לדנַאה ןקידנופצ םעד ץּוחַא
 ךרּוד ,עגלָאװ רעד טימ ףיורא דנַאל-םירזוּכ םעד ןּופ טריפ
 ,געװ םעד -- ,רעדנעל עשיטלַאּב יד ּוצ עגָאדַאל ךייט םעד
 -- ,ןצסּור:ָאנַאמרָאנ יד ןייג ךעלטנייוװעג ןגעלפ סע ןכלעוו טימ
 ּוצ םורד ּוצ רעמ געװ רעטייװצ ַא ךָאנ טריטסיזקע טָאה

 7) 1 םגטשס52, ןֹופֹו 2606/וסוסתטח, !/ קי 287, 6

 1800. :רע טלײצרעד רימָאדנַאס ןּבַײרשאּב םייּב

 ,סותס8 סס6תס?סת!טחװ 5וט6 פ6קט|?טז8חװ }טס6סזטזה ט118 8

 ן8ט/הזע". 18146חת, 1, ק. 96. : טקַאיק ןּבײרשַאּב םייּב

 ע8011018ת6/ וה פטסטז21ס 600860605ח5/ וה ןא8צ!סזק 5148".

 :ךיוא ָץֹז עגַארפ רעקיּבלעז רצד ןגעוו

 תת, ם1סטס52שת 5161, 0665 6/ק/סתו8!/סט5 ז8אסש2, , 2

 (5. 8. 1400) : ,פטקסז 6600/3 קז! ן806תז/סט5 זחז5ח ןאטשוסזע.

 586קו|ונז85 ןטס26סזוגחה; ם56 םסח (8ח16165 1.ס2520ש."

 8) עסעת26:8 אטחהֹו סטסהוס| 1681 םטמוסקהעוםסוו

 תזסחחסחפופ, 0258186 1848, : ךיוא עז

 0 2 8 6 ת פ 6 ת, אבזסאסדגאסאהה תץאתאבאבדאא,

 א ןא 8 ס א 0 ם, ןךסחסנעק8שעה עתמאסמ םססכסצתענצ 210867.

 10 חם.

 9) !טח-?8//סה 2קטס 86 606156 סא 8 84600ז
 8ז221ס, ע0

 :לָאװ רעד ןּופ גנַאגסוא םייּב ,ליטיא ןּופ טריפעג טָאה סָאװ
 ןיּב ,סּוגכרּוד.םי רעשטרעק םייַּב ,ץרַאקמַאס ןּופ ןּוא ,עג
 .ײד .וועיק -- םעטסיס:רצסַאװ רערּפעינד רעד ןּופ רעטנעצ םעד
 הלשממ רעד רעטנּוא ןענּופעג גנַאל ךיז טָאה טָאטש עקיזָאד
 טָאה טרעדנּוהרָאי ןט10 ןטימ זיּב ןּוא םירזוּכ יד ןּופ
 סָאװ ,(ס"טַאּבמַאס, ןעמָאנ ןשירזוּכ ַא ןגָארטעג ּוליפַא יז
 ןיא ןּוא וועיק ןיא .(1 גנוטסעפ ךַארּפש רעייז ףיוא טסייה
 . םנּוּפ ןכייצ סלַא ,ךיוא רימ ןעניפעג עינרעּבּוג רעוװעיק רעד
 .יּבַארַא ןּופ ןעגנולמַאז עסיורג ,לדנַאה ןטּפַאהּבעל ןקילָאמַא
 ןט765 ןּופ ןעמַאטש עטסטלע יד עכלעוו ןּופ ,(12 תועּבטמ עש
 .טרעדנּוהרָאי ןט10 ףוס ןּוּפ - עטסטעּפש יד ןּוא רָאי

 .פיוא יד זיא תועּבטמ לָאצ רעד טול ןלייטרּוא ּיוא
 חרזמ םעד ןּוא ועיק ןשיװצ לדנַאה םעד ןּופ הֹּכּוקּת-ילּב
 רעד ןּופ טייצ יד .ה .ד ,טרעדנּוהרַאי רעטפ רעד ןעװעג
 יד ןֹופ לדנַאה רעד .רּפעינד ןפיוא הלשממ רעשירווּכ
 ,דנַאל-םירווּכ םענּופ--חדזמ ןּופ ןעמּוקעג ןענייז עכלעוו ,םירחוס
 ךיוא טײרּפשרַאּפ טרעדנּוהרָאי םעד ןיא ךיז טָאה
 יג .עירָאטירעט רעשיליוּפ רעד רעּביא
 יד ןיפ עגַארפ יד טשרָאפעגסױא טָאה רעכלעוו ,(15 יקסװָאמ
 .ירעט רעשיליוּפ רעד ףיוא ןרָאװעג ןענּופעג ןענייז סָאװ ,תורצוא
 ןעגייז טרעדנּוהרָאי ןט10 ןטימ ןזיּב זא ,טסעפ טלעטש ,עירָאט
 ןּופ תועּבטמ עשיטַאיזַא יד רָאנ גנַאגמוא ןיא ןעוװעג טרָאד
 ןטפ50 ןּופ ןּוא ,.דנַט ןּוא ןדיסַאּבַא ,ןדיװצָאּב ,ןדינַאמַאס יד
 תועּבטמ עשיאעּפָאריײא ךיוא זייװכעלסיּב ךיז ןזײװַאּב ןָא רָאי
 תורצוא לָאצ יד ןיא יּביעד .עשיליוּפ ךיוא ךָאנרעד זּוא
 רָאנ ,טיורג טינ קיסעמשינטלעהרַאפ ןלױּפםור ד ןיא
 ןרָאװעג ןענּופעג זיא תועּבטמ עשיּבַארַא לייט רעטסערג רעד
 סלַא טנידעג ןּבָאה סָאװ ,עטרַאװ ןּוא רעדָא ןכייט יד ייּב
 רעשרָאפ רעטמירַאּב רעד ,ןלױּפ.ןופצ ןייק ןגעװ-לדנַאה
 םעד ןיא רעלטימרַאפ:טּפױה יד זא ,טניימ יקסווָאגנעלעש
 ײס ,ברעמ ףיוא חרזמ ןּופ ייס ,ןלױּפ ןיא לדנַאה ןקילָאמַא
 רעשידיי רעד .(1!ן ד ײ ןעװעג ןענייז ,ןופצ ףיוא םורד ןּופ
 רָאי ןיא ןיא רעכלעװ ,ּבּוקַאי:ןּביא םיהַארּביא רעדנזייר

 ססח518תותונ5 קסזקהעז-.ייצ ןֶעמ טמערט ןעמָאנ ןקיזָאד םעד (0

 ךיוא טפור ןעמ סָאװ ,ַאּבאיק גנוטסעפ יד, :(06 86זח1ת54:. וחוק-} סמק.5)

 עשיבַארַא יד ײּכ ךױא רימ ןענימעג ןעמָאנ ןקיּבלעז םעד ,'ַאטַאּבמאס,

 .יקסנאמּוט ןּופ די.נתֹּכ םעניא ןּוא יזַעדרַאג ,עטסּור:ןּביא רעּבַײי ש

 (שיסּור) ןדיי ןשירווּכ א ,סּוק 3 ורג .י 1

 .19 'ז ,19234 ,ןילרעּב

 12) 8 6 ת 8 שג ס ם ס א ע 2) אןסאסעונגס אתגתנג 8

 זלססקאטא) אעסמ 1889

 ןּופ ווירּב א

 13) תוטזעּפת סטמוסש541, ׁשצאסק811פ48 חוסחס! קס1+

 י 5או0ה א | 2| שוסאט- הסקקזםשע 8486 (וחמוס)8?ח. ט/ץ02121

 9508. 0151, 11 5618, א 25, ק. 5.

 14 526128סט51, 6 8ח04/ 0151 חמ טטס6

 ש 016/6516 8123ח/ץ15/60-8:8251!חח, ! ששסש 1909:



 60 ןליוּפ ןיא ןדיי ןגעוו תדעידי עטשרע יד 59

 .ברעמ יד רעּביא ןוא עיכעשט רעּביא ןרָאּפעגמּורַא 5
 ךסַא ןּבעגעג טָאה רעכלעװ ןּוא רעדנעל עשיװַאלפ
 ןַא ,טסעפ טלעטש ,ןלױּפ ןקיטסלָאמַאד םעד ןגעװ תושידי
 ןּוא ןסּור--עקַארק רעּביא חרזמ ןופ ןעמוק ןכעלפ גָארּפ ןייק
 רענעמלּױסּומ ,ןדיי -- רעדנעל עשיקרּויט יד ןּופ ןּוא ןװַאלס
 .(15 רענידנצעג ןּוא

 הכּולמ רעשירזוּכ:שידִיי רעד ןּוּפ עלָאר עקידנריפנָא יד
 .רענָא ןּבָאה עּפָאריײא ןּוא חרזמ ןשיװצ גנּולטימרַאפ רעד ןיא
 עשידנעלסיוא ןּוא עשיסּור לייט רעטסערג רעד ךיוא טנעק
 רעקיזָאד רעד טימ ןעמּונרַאּפ ךיז ןּבָאה עכלעוװ ,עטנרעלעג
 יד ןּופ רָאפנעמַאזּוצ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןטירד ןפיוא עגַארפ
 גנוניימ רעדנַא ןַא ייּב 06 1876 רָאי ןיא ןטסילַאטנעירָא
 ,לשמל יװ ,עטנרעלעג עשיאצּפָארײא עקינייא ךיז ןטלַאה
 רעטצעל רעד .ּבּוקַאי גרָאעג טסילַאטנעירָא רעטסּואוװַאּב רעד
 םעד ןגעװ ןעגנּושרָאּפסױא ייר עצנַאג ַא ןּבירשעגנָא טָאה
 ןיא רעּבָא ,(1 עּפָארייא-לטימ ןּוא :ןופצ ןיא לדנַאה ןשיּבַארַא
 טָאה רע עכלעװ ,ןלעווק עשירַארעטיל עכַײרלָאצ עלַא יד
 ןתמא רעד ןיא טינ ךיז טניפעג ,ןטעּברַא ענַייז רַאפ טצּונעגסױא
 ּוצ ךייש זיא סָאװ .רעּבַארַא יד ןגעוו טרָאװ ןייא ןייק
 יד ןֹופ רָאנ דיר ַא ןייז ןעק םירחוס עשינעמלּנסּומ יד
 םזערַאװָאכ ןּופ ליטיא ןייק ןעמּוקעג ןענייז סָאװ ,םירחוס
 ןגָאז סע יװ טיול ,(עיסרעּפ:ןופצ) ןָאשזדרָאשזד ןּוא (ַאוויכ
 ןיא ןַאלדָאפ.ןּביא ,ירקַאטסיא ,ידּוסַאמ רעשרָאּפ יד תודע
 :רעד םירחוס רצנימזערַאװָאכ יד ןגעלפ לָאמ ךסַא .ערעדנַא
 זיּב ןּוא ַאמַאק רעד ייּב עירַאגלּוּב זיּב ןּפעטס יד ךרּוד ןייג
 ,(15 ידּוסַאמ טרעכיזרַאפ סע יװ טול ,אפּוג ליטיא ןיא .וּוציִק
 =עג, ַא טצעזַאּב טרצדנּוהרָאי ןט10 ןיא טשרע ךיז טָאה
 ."רעקרעװטנַאה ןּוא רעלדנעה ,רענעמלּוסּומ לָאצ עסַײװ

 עג טצעזַאּב ןענייז סע ּואו ,טקנּוּפ רעקיצנייא רעד
 עשיּבַארַא ענעריוּבעגנייא ,ןקעווצ עשירעטילימ ּבילּוצ ,ןרָאװ
 יז רעּבָא ,(05 טנעּברעד טָאטש יד ןעוועג זיא ,ןטסינָאלָאק
 .ירעד .לדנַאה םעניא עלָאר עסיורג ןייק טליּפשעג טינ טָאה

 ןיא לדנַאה ןשיּבַארַא םעד ןגעוו סעירָאעט עלַא ןּבָאה רעּב

 יטיג דנּורג םּוש ןייק עּפָאריײא:לטימ ןּוא .ןופצ ןּופ רעדנעל יד
 טָאה ןָאלעּבַאּב טסענרע גָאלָאטַאמזימּונ רעטסואװַאּב ַא

 "סמעגריד, תועּבטמ יד ןּופ לָאצ עטסערג יד זַא ,ןזיוורעד

 15 א8פ-םסאקא) כ8מעסאע /!אזוסקגד. אס 118צ,

 דג 32, 58 1878 {.

 16) דקעהוצ

 ההסדסּפ) ד. 1, 187.

 17) 6608 ,/80טמ, םסז חסתסופסה-281019006 28036461

38067 06 

 18) 21800061, 212/ת165 0'6:., 1/} ס8ק+ 174

 םסזעסתח6-אּכחמסת ןופ גנּוצַעזרעּביא סגעבמעזגק עז (9

 ןר8ֿֿפ ,עימעדַאק8 רעכעלטפַאשנסײװ רעגרהברעטעּפ רעד ןופ ןרָאּופַּעמ יד ןיא

 ,545 .ז ,1851 לָאי

 3-עס תסנאתקמהקסתמנסעס ס'6388 0ק266812-

 ,ןטנגעג עשיטלַאּב יד ןיא ,עיװַאנידנַאקס ןיא ךיז טניפעג
 ףעלדנעה עשיּבַארַא ּואװ ,ןלױּפ ןיא ןּוא דָארָאגװָאנ ןיא
 .60 ןזיװַאּב טינ לָאמניײק ללכּב ךיז ןּבָאה

 טייצ רענעי ןיא ןעמּוקעג ןענייז סָאװ ,רעלדנעה יד
 -םירזוּכ םענּופ םיבשוּת רָאנ ןייז טנעקעג ןּבָאה ,חרזמ ןּופ
 סָאד ןענייז ךעלכַאזטּפיױה ,סנּבױלג ענעדיײשרַאפ ןּופ ,דנַאל
 ןּופ ןד ײ יד-ןרעטנעצ-לדנַאה יד ןּופ רצניואוונייא יד ןצוועג
 ךיז ןּבָאה עכלעוו ,(וציק) טַאּבמַאס ןּוא ץרַאקמַאס ,ליטיא
 רייגמ ךיז ןּבָאה ענעי יװ םעדכָאנ ,םירזוּכ יד ייּב טצעזַאּב
 ןייג טנעקעג ןּבָאה רעדנעל-ןופצ יד ןיא .ה .י ןט8 ןיא ןעוועג
 ןט9 ּבױהנָא ןּופ ןּבָאה עכלעו ,ןסּוראנַאמרָאנ יד רָאנ
 .רעטניא םעד ןיא עלַאר:טּפיוה יד טליּפשעג טרעדנּוהרָאי
 טּפַאכרַאפ זײװכעלסיּב ןּבָאה ןּוא רחסמ ןלַאנָאיצַאנ
 ,פנלָאװ רעד ףיוא ןגעװ-לדנַאה יד רעּביא טפַאשרעה יד
 ןעמּוק זײװנענַאװַארַאק ךיוא ןגעלפ יז .ןָאד ןּוא רּפעינד
 םיהַארּביא טקיטעטשַאּב סע יװ ,גָארּפ ןּוא עקָארק ןיק
 ,ּביקַאי-ןּביא

 ַא ןעמענ ּוצ ןָא ןּבײה טייצ רעקיּבלעזרעד ןיא
 יד עּפָארײא-חרזמ ןּוֿפ לדנַאה םצד ןיא ?ליטנָא ןקראטש
 ,ץניַאמ ןּוא עינַאּפמַאש ,ךיירקנַארפ-םורד ןּופ ןדיי-ברעמ

 תוע"סנ יד ןגעװ טנעמּוקַאד רעשירַארעטיל רעטשרצ רעד
 גנולייטטימ יד זיא חרזמ ןייק ןדיי עשיאעּפָאריײא-ברעמ יד ןּופ
 .רַאפ) (21 געּבדַאדרָאכ:ןּביא רעטסינימ:טסָאּפ רעדַאדנַאּב םענּופ

 :םי צנעדײשרַאּפ ןגעו (872-846 ןרָאי יד ןיא טסַאפ

 ןגעלפ עכלעוו ,ןטינַאדַאר-ןדִיי יד ןּופ ןטּורשרַאמ-השּבי ןּוא
 ןטײװ ןּפױא סנפַאה עשיזיוצנַארפ-םורד יד ןּופ ןרָאפסױרַא
 ןטייװ ןּפױא ןַאּפַאי ןּוא עניכ ןכירגרעד ןּוא ברעמ

 ,יד ןּופ גצוו רעקידנופצ רעטסדנצייג:טייו רעד ,(22 הרזמ
 רעד ןעװעג זיא ,געּבדַאדרָאכ-ןּביא סיוא טנכער סע סָאװ
 ּונ רעדנעל עשיװַאלס יד רעּביא ,עינַאמָאר רעטניה, געוו
 יד ןצנייז טרָאד ןּופ ,'םירזוּכ יד ןּופ טָאטשטּפױה רצד
 (רעשיּפסַאק) רענַאשדרּושזד ןרעּביא , ןעגנַאגעג םירחוס עשידיי
 ןייק טרָאד ןּופ ןּוא (ןַאטסעקרּוט) רהנה-רבע ןּוא ךלַאּב ןייק םי
 ,גרַאװרעטּופ טריפעג ןּבָאה םירהוס עקיזַאדיד ,?(עניכ) ןיס-לֵא

 20) 8:ת654 88מ610ת, 2 ססחותו6ז06 665 818065 48ח5
 16 תסז0 64'םטזסקט 88! 165 0701584654 8015 1882.

 21 םס 6)606, 81911010668 4604/8סה. 818216, צ1

 סי 117

 ןוֿפ "ןסיגאדַאר,, טרָאװ ןּוֿפ שטַײט ןכעלטנַײװַעג םָפד טָאטשנָא (2

 -- ,ןגָעװ יד ןעק סָאװ ,רעד, -- טנײמ סָאװ ,"ןַאדכַאר} ןשיסרעּפ םעד

 (תסצטס 665 240065 שטֹוטספ,ש. 94, 1907) ןעסנָאמיס יּפָארּפ טָאה

 ןּױפ גנּומאטשּפָא רעד ןגעװ ג:ירעלקרעד ענעגנולעג רַעמ ַא טגײלעגרָאפ

 רימ ןכלעװ ,ת8ט186 זחס8ח|ס| ןימרעט םעד ןּופ -- טרָאװ ןקיזָאד םעד

 ןנעװ ךעלכַאזטּפױה ךיז טלרנַאה ָאד לײװ ;ןטקַא עטלא רָאג יד ןיא ןפערט

 םורד ןיא סנפאה יד ןּופ ןײגסױרַא ןגעלפ סָאװ ,עדנעזײרײמי -- ןדי יד

 .ךיירקנארפ
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 ,טכענק ןּוא ןטסניד ,םיסירס ךיוא יװ ,ןדרעװש ,סנדייז
 ,עָאלַא ,סּוקסּומ, ןעגניירּב יז ןגעלפ חרזמ ןטייוו םענּופ ןּוא
 ."םימשּב ערעדנַא ןּוא גנירמיצ ,רעפמַאק

 טשינ ,גצווןופצ רעד זיא טרעדנּוהרָאי ןט10 ןיא
 יד רַאפ ןרָאװעג ,ןטייקירעװש עסיורג יד ףױא טקּוקעג
 טעטש עשינעילַאטיא יד ליװ ,רעקיטכיוו ץלַא ןטינַאדַאר-ןדיי
 :סױרַא ןּבױהעגנָא ןּבָאה ַאזיּפ ןנא עיצענעװ ,ירַאּב ,יפלַאמַא
 ןשידנעללטימ ןפיוא ןגעװ-לדנַאה יד ןּופ ןדיי יד ןסיוטשּוצ
 ןיא תוליהק עשידיי יד ןרילרַאפ ןָא טייצ רענעי ןּופ ,(23 םי
 רחסמ רעד ןּוא טייטַאּב .לדנַאה רעײז ךיירקנַארפ.םורד
 ןּוא ןעגנירטָאל ןּופ ןדיי יד ּוצ רעּבירַא טײג חרזמ ןטימ
 ןיא עכלעװ ,עינַאּפמַאש ןּופ ןדיי יד ּוצ ךעלכַאזטּפױה
 ןיא לדנַאה ןלַאנָאיצַאנרעטניא םענּופ רעטנעצ רעד ןעװעג
 .טייצ רענעי

 רעד ןּוא 968 רָאי ןיא (24 דנַארּפדיאּול רענעילַאטיא רעד
 רעד ןגצװ ןלייצרעד 987 רָאי ןיא (05 יססעדַאקָאמ רעּבַארַא
 ןעדרעו טָאטש רעד ןּופ ןדיי יד ןּופ עלָאר רעקידנטײדַאּב
 ןטימ ןעמַאזּוצ רעטעּפש .טכענק עשיװַאלס טימ רהסמ םעניא
 יד ץניַאמ טמענרַאפ הליהק רצצניַאמ רעד ןּופ סקואוו
 רעד זיא ץניַאמ .חרזמ ןטימ לדנַאה םעניא עלָאר-טּפיֹוה
 טָאה ןעמ ּואו ,עּבלע רעד ןּופ ּוצ.ברעמ טרָא רעקיצנייא
 .ארַא רעשינַאּפְש רעד .(6 תוצּבטמ עשיטַאיזַא-לטימ ןענּופעג
 םִירַא ץניַאמ טכּוזַאּב טָאה רעכלעוו ,(2ז ישּוטרַאט:לַא רעּב
 סמענריד ןעמ טניפעג טרָאד, : טלייצרעד ,הָאי ןט973 םעד
 טָאד) 302--301 ןרָאי יד ןּופ ץנַאטש ןשידנַאקרַאמַאס ןּופ
 עטַאד רעד ןּוא רסיק ןּופ ןעמָאנ ןטימ ,(912-911 טניימ
 טלַאה ךיא, : רעטײװ טגָאז ישּוטרַאט ןּוא ."ץנַאטש םענּופ
 רעדיוװ .דַאמכַא-ןּביא:רסַאנ דינַאמַאס םעד ןּופ תועּבטמ רַאפ ייז
 ,םימשּב טרָאד טניפעג ןעמ סָאװ ,שּודיח ַא ןזיא
 יד ןעװ טייצ רעד ןיא ,חרזמ ןטייוו ןּופ ןעמַאטש עכלעוו
 רעּבגניא ,רעפעפ :לשמל יװ ,ברעמ ןטײװ ןפיוא טגיל טָאטש
 ּופ ןעמענ) "ַאגנַאלַאג ןּוא סּוטסָאק ,לֹוּבמּוס ,ךעלעגענ
 ,(םימשּב עשילַאטנעירָא

 ןענַײז עגארפ  רעקיזָאד רעד ןגעװ ןלַאירעטַאמ עטנאסערעטניא 3

 6 פסת:קט6, ם6ז 1101651/ 66 /ט06ת 8ה סטזס- : ײּב ןַארַאפ

 קֿבֹוצסהּסחו 61055280061 תהו 66ז סזוסתֹס י22סחחסט2

 1912, ק.8.

 24) זוטסק+8ת0, 2ת!8קס005159 71! 6. 6 (6ח0

 ןסחטזה. 1110.

 25) 06 6)606, םֹומו. 4604ז. 8189, 111 ק. 242.

 26) םזתס5+ 88861סת, 1/ס. 6114 ק. 32.

 : ײּב רימ ןעניפעג ישיטרַאט-לא ןּופ ןעגנּולײטטימ יד (7

 ןג82ש181 ,11, 409, 66. 0/8516ח1610, 66640/046ה 1848,

 6908 280ט2, ; ײּב עז טרָא םעד טפ גנּוצעזרעּביא ץשישטײד א

 םוח 2ז80ופסהסח 8601004675181/6 הטצ 6. 8 ,28חת:066ת4, ק. 3

 לדנַאה םעניא ןדיי רעצניַאמ יד ןּופ ןגלָאפרע יִד

 -יצענצוו ערעייז ייּב דחּפ ַא ןפּורעגסױרַא ןּבָאה חרזמ ןטימ

 טָאה שזָאד רעשינַאיצענעװ רעד ןּוא ,ןטנערּוקנָאק עשינַא

 תוחילש רעלצעיצעּפס א טיִמ טדנצוועג 32 רָאי ןיא הופ

 ףָאשיּבצרע רעצניַאמ םּוצ ןּוא ןט1 םעד קירנעה רסיק םּוצ

 תוחּפה-לכל רעדָא ,ןדיי עלַא ןּבײרטּוצסױרַא השקּב ַא טימ
 ןּוא טנַאװעג ,ןלַאטעמ, טימ לדנַאה םעד ייז ןרעווראפ

 ןייז ןופ ךיז טָאה ףָאשיּבצרע רעצניַאמ רעד ,(25 "םימשּב

 גערפנָא ןַא טימ ןט7 םעד ָאעל טסּפױּפ םּוצ טדנעוועג טייז
 ,הבּוׁשּת ַא ןעמּוקַאּב םיא ןּופ רע טָאה 937 רָאי ןיא ןּוא

 ,(29 דמש םּוצ ןדיי יד ןטיונ ּוצ ןשנּואװעג טשינ זיא סע זא

 לניַאמ ןשיװצ ןעגנּואיצַאּב:לדנַאה עקיטפַאהּבעל יד

 ןט11 ןּוא ןט10 ןּופ ךשמ ןיא טרעיודעג ןּבָאה וועיק ןּוא

 ןגעוו ןענָאמרעד סעקינָארכ עשישטייד יד ןּנא ,טרעדנּוהרָאי

 ,973 ,959 ןרָאי יד ןיא ץניַאמ ןיא ןטּפַאשדנַאזעג עשיסּור

 ןעמּוקעג ןיהַא זיא 1057 רָאי ןיא ןּױוא ,(01042 40
 .(31 ןייֵלַא װַאלסַאיזיא טשריפ רעד

 .עננָא 960 רָאי ןיא זיא געװ-ןופצ ןקיזָאד ןטימ

 םענּופ ווירּב ַא ,םידזוּכ יד ןּופ ךלמ םעד ,ןפסוי ּוצ ןעמּוק

 טָאה סע ןכלעוו ,טּורּפש-ןּביא יאדסח רעטסינימ רעווָאדרָאק

 ןופ געװ רעד 6(. דנַאלשטײד ןּופ קחצי טכַארּבעג
 גאוו ,גרּוּבסנעגער רעּביא ןעגנַאגעג זיא הרזמ םּוצ ץניַאמ

 -ירעד .ןפיש יד ףיוא ןדָאלעגרעּביא תורוחס יד טָאה ןעמ

 עקידנטיידַאּב ַא ןסקַאװעגסיוא לצנש ָאד ךיוא זיא רעּב

 ןענייז עיכעשט טימ ץצנעוג רעד ףיוא ,(3 הליהק עשיריי

 רעטַאטשלַאפַאר רעד ךרּוד ןעגנַאגעגכרוד םירחוס יד
 רָאי ןּופ ןטּוטַאטס-לָאצ יד ןּוא ,61וַאססַאּפ ייּב רעמַאקלָאצ

 ןדיי טסייה סָאד ,םירחוט, : םירחוס יד ןגעװ ןּביירש 6
 .(.ז(סזס81ס0ז65 16 651 21086/ 61 211*) *ערעדנַא ןּוא

 ךרּוד רעדָא ןצגנַאגעג זיא געוו רעקידרעטייו רעד

 ּוצ רעמ רעדָא ,הליהק רעשידיי רעסיורג ריא טימ גָארּפ

 טפערט ןעמ ּואװ ,ןרַאגנּוא ןייק ,יַאנּוד ןרעּביא ,ּוצ:םורד

 ם ע גי א .(35 סעינַאלַאק עשידִיי סנפַאה רעיַאנּוד יד ןיא

 םירחוס יד ןענײז לאפ ּןטײװצ ןּוא ןטשרצ

 ןצגנַאגעגכרּוד דנאל סּור ןײק גצ װ ןפיוא

 עטסטלע יד ןליוּפ-םוהרד ןּופ עיוָאטירעט יד

 28 התץסתוטפ, 86465/סח0 2טז 66900100416 667 /ט66ח

 610., ןק. 53--554

 29) םת. 2846, 3וט1/ס?מ6ס8 ץסחוגחה סתחחפחנס.,11 קע,',6

 30) ש. אפעפ; 6 ססחוחוסז06 םט |.סטסמ} 10 ק. 79.

 30 806ע42/ 55, 9, ק. 219.

 .לאפ 8 ,םיחדנ ףסַאמ ,יבּכרה .א (2

 33) התזסחושפ, ןופ. סו , אא, 135,158 6 066

 34 טסתסע טתס םשסזֿפטש, (061/60 2גז 6656

 86 )טס5ה ֹוח 36מחמּפת, 3. 14 ק. 1.

 87 .ז 1886, ענליװ ,םולשה טקלה יליבש ,אפורה היקדצ (5
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 ןיא זיא ןלױּפ , זַא ,טלייצרעד סוללַאג ןּופ קינָארכ עשיליוּפ
 יד ץּוחַא ,טנַאקַאּב ןעװעג ןעמעװ קינייוו ןטייצ עטלַא יד
 .(65 "דנַאלסּור ןייק ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,םירחוס

 טָאה ןעמ עכלעוו ,תֹועּבטמ עשיאעּפָארײא עטסטלע יד
 ,ןלעק ,גרּוּבסנעגער ,ץניַאמ ןּופ ןעמַאטש ,ןלוּפ ןיא ןענּופעג
 ןשידיי ןּופ ןרעטנעצ יד ןופ .ה .ד ,(3ז ַאורט ןּוא ןעדרעיו
 .טייצ רענעי ןיא רחסמ

 :טיֿמ םירחוס יד ןגעלפ חרזמ ןּופ קידנעמּוקקירּוצ
 ,טכענק ,ןטנַאוװעג ,("סמעגריד,ו תועּבטמ עשיטַאיזַא ןעגנערּב
 ,ידּוסַאמ ןפַארגָאעג עשיּבַארַא יד .םימשּב ןּוא גרַאװרעטוּפ
 המישר עיונעג ַא ןּביג יססעדַאקָאמ ןּוא לַאקּואַאכ . ןּביא
 .םירזוּכ ןּופ טריפעגסורַא טָאה ןעמ סָאװ ,תורוחס יד ןּוּפ
 ןּוא עינַאּפש ןייק אמַאק רעד ייּב עירַאגלּוּב ןּופ ןּוא דנַאל
 רָאי ןיא טָאה ָאקשעימ גיניק רעשילוּפ רעד ןעוו .ךיירקנַארפ
 רע טָאה ,םיחילש ענייז ןטייווצ םעד ָאטטָא ּוצ טקישעג 5
 רעד ןּופ םייה יד .(:5 למעק ַא הנּתמ סלַא טקישעגטימ םיא
 .לָאװ ןּופ ּפעטס יד ןייז טנעקעג רָאנ טָאה היח רעקיזָאד
 ןּבָאה םירחוס יד ןענַאװ ןּופ ,דנַאל-םירווּכ םעניא טנגעג רעג
 -- חרזמ ןּופ םירחוס יד .ןלױּפ ןייק טריפעגסורַא עקַאט יז
 -עג ןיילַא ןענייז -- דנַאל .םירזוּכ ןּוא דנַאלסּור ןופ
 םיהַארּביא טלייצרעד סע יװ ,גָארּפ ןייק הרוחס טימ ןרָאּפ
 ןשיװצ עטטכייר יד זיא --רע טגָאז --גָארּפ , : ּבּוקַאי-ןּביא
 עקָארק טָאטש רעד ןּוּפ ןעמּוק ןיהַא ; טעטש:סלדנַאה יד
 ןּופ ןיהַא ןעמּוק סע ןּוא ,הרוחס טימ ןװַאלס ןּוא ןסּור
 תורוחס טימ ןקרּויט ןּוא ןדִיי ,רענעמלּוסּומ דנַאל-ןקרּויט םעד
 סױרַא יז ןריפ טרָאד ןּופ ןּוא ,סעצנָאװרעשט טימ ןּוא
 םעד רעטנּוא ."גרַאװרעטּופ ענעדיישרַאפ ןּוא לעּפ ,טכענק
 ּואװ ,ןרַאגנּוא ןייטשרַאפ טשינ ָאד ןעמ ףרַאד דנַאל:ןקרּויט
 סָאד --רעכיג רָאנ ,רענעמלּוטּומ ןייק ןעװעג טינ ןענייז סע
 ןעניז עכלעוו ,םירק ןּוא עירַאגלּוּב רעמַאק ,דנַאל:םירזוּכ
 עשיקרּויט טימ טצעזַאּב טרעדנּוהרָאי ןט10 ןיא ןעװעג
 ,םיטבש

 .רָאי ןט11 ןּוא ןט10 ןּופ ךשמ ןיא סָאװ ,םעד ּבילּוצ
 ןרע דנַא װכרּוד רדסּכ םירחוס יד ןגעלפ טרעדנוה
 =עי ןיא ןיוש ןכּב ךיז ןּבָאה ,ןליוּפ-םורד ךרּוד
 יידיי ענעדיישרַאפ געוו םעד ףיוא ןדנירג טנעקעג טייצ רענ
 ןגעװ טציא זיּב זיא ןגעװטסעדנּופ .סעינָאלַאק-לדנַאה עש
 ,םעד ּבילּוצ זַא ,ךעלגעמ--תועידי םוש ןייק ןַארַאפ טינ יז
 :ָארכ עשילוּפ עטלַא יד ןרָאװעג ןריולרַאפ ןענייז סע סָאװ
 יד ןיא .טנָאמרעד רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ יװ ,סעקינ
 לָאמ ייוװצ רָאנ זיא ןטפירש עשיליוּפ ענעּבילּבעגרעּביא
 ןיא .ןטרעדנּוהרָאי ייװצ ענעי ןיא ןדיי ןגעוו טנָאמרעד
 יד יװ ,טלייצרעד ןּוא 997 רָאי ןפיוא ךיז טיצַאּב טקַאּפ

 36) 81610651, //ּסחטזחסח!8 !?010ח186;

 37) טטזממסשפנ, {.ופ. 01 קי 187, 189.

 38) 114וװ2ז, /46ז56מטזף.. 17, 687.7.
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 64 ןלױּפ ןיא ןדיי ןגצװ תועידי עטשרע יד

 ןּוא ןדיי יד ּוצ טכענק רַאפ ןרעו טפיוקרַאפ ןגעלפ ןטסירק

 ןיא טנָאמרעד טרעװ טקַאּפ רעטייװצ רעד ; (39 רענידנצעג

 עטידּוי ןיגיניק יד יװ ,טלייצרעד ןּוא קינָארכ סעסוללַאג

 ןדיי יד ייּב טכענק טזיילעגסיוא טָאה (1102 -- 1082

 ןַײז טגצקעג ךעלניײשרַאװ ןּבָאה רעלדנצה-טכענק יװ ױזַא

 ינייא ייװצ יד זנּוא ןענעק ,םירחוס צקידנרָאפכרּוד יד רָאנ

 .רָאג טרעדנּוהרָאי ןט11 ןּוא ןט10 ןרַאפ ןעגנּוזיײוװנָא עקיצ

 ןליּפ ןיא םיבּוׁשי עשידיי עקידנעטש יד ןגעװ ןגָאז טשינ

 .הפּוקּת רעירפ רעקיזָאד רעד ןיא

 רעד ןיא ןצנייז ןדיי ןגעוו ןצגנּוזייוװגָא ערעדנַא ןייק

 יד זנּוא ןּביג רַאפרעד .ןארַאפ טינ רּוטַארעטיל רעשילױּפ

 ,טַאטלװער עכלעזַא ןלױּפ ןיא ןלעװק עשיטַאמזימּונ

 טייצ רעצנַאג רעד רַאפ ץיגרע ןיא טינ ןעניפעג רימ עכלעוו

 טָאה ןעמ :תּולג ןשידיי ןקירָאיטנזױט-ײװצ םעד ןּופ

 טימ תוצּבטמ ןענופעג ןלױּפ ןיא רעטרע ענעדיישרַאפ ןיא

 ןטפירשפיוא לײט רעטסערג רעד .ןטפיושפיוא עשידיי

 ,"יקסלָאּפ לּורְק ָאקשצימ , :תויתוא ע שי די טימ טנכיײצַאּב זיא

 ןופ טפירשפיוא ןַא ךיוא ךָאנ ךיז טניפעג ערצדנַא ףיוא

 טלעטש גנונכייצ יד ןּוא ,בוּכרּכ רעדָא ,הּכרּכ טָאטש רעד

 ךיא לָאמַא ,קלַאפ ַא רעדָא קַאה ַא טימ גיניק ַא רָאפ

 תועּבטמ לייט ַא ףיוא רָאנ ןּוא ,ּביל ַא ןּופ םעלּבמע ןַא טימ

 ןּב םהרבא : רעצנימ עשידִיי ןּופ ןטפירשפיוא ךיז ןעניפעג

 דנּורג םּוש ןייק ןַארַאפ טשינ זיא סע .,40ףסוי רעדָא ,קחצי

 ןט12 םּוצ תועּבטמ יד ןצנַאטש ןופ רָאי םעד ןענכערּוצּוצ

 :צגייא ַא טַאהעג ןיוש ןעּבָאה ןקַאילָאּפ יד ןעו ,טרעדנּוהרָאי

 ןזײװַאּב ןָא ךיז ןּביײה תועּבטמ עשיליוּפ.ןייר .רּוטלּוק ענ

 רעקיזָאד רעד ּױצ .טרעדנּוהרָאי ןט10 ןּופ ףוס ןיא ןיוש

 עשינַאמרעג ןּוא "סמעגריד , עשיּבַארַא ןּופ טייצ:גנַאגרעּביא

 ָאקשעימ ןּופ עכָאּפע רעד ּוצ .ה .ד--,ענעגייא ּוצ תועּבטמ

 טיול ,ךיױא ןרעהעג - ןטייוצ םעד רעדָא ,ןטשרע םעד

 עשידיי יד .תוצּבטמ צשידיי עכיײרלָאצ יד ,גנּוניימ רעזנּוא

 ןּופ ןּוא עיכעשט ןּופ ןעמּוקעג ,סיוא טזייוװ ,ןענייז רעצנימ

 ןיא ןיוש ךיז ןּבַאה סע ּואוו ,דנַאלשטייד ןיא ןטנגעג:חרזמ יד

 עללַאה ,גָארּפ ןיא-ןדיי ןענופעג םּוטעמּוא טרעדנּוהרָאי ןט0

 .גרּוּבעדגַאמ ןּוא גרוּבנילדעװק ,גרּוּבעזרעמ ,,(ילּוס)

 יד ןגעװ ריטַארעטיל רעד ןיא תועידי צרעדנַא ןייק

 טרעדנּוהרָאי ןט11 ןּוא ןט10 ןיא ןליױּפ ןיא םיבּושי עשידיי

 .ַאּב ַא ןעניפעג ןליװ רעקירָאטסיה לייט ַא .טינ רימ ןּבָאה

 רצכלצװ ,טורּפש-ןּביא יאדסח ןּופ ווירּב םעניא ּוצרעד זייוו

 ןּבָאה סָאװ ,ףסוי ןּוא לּואש ןדיי יװצ ןגעו טנָאמרעד

 -ייאניא ןעמוקעג ןענייז ןּוא רעדנעל עשיװַאלס יד ןיא טניואוועג

 39) 24 96. (001016008 : ,8װס1ק18 סהז151/8ח8
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 טניימ סָאװ ,םילבג , יד ןּופ רסיק םצנּופ םיחילש יד טימ םענ
 רימ ןעניפעג תוחילש רעקיּבלעז רעד ןגעװ תוצידי ."ןווַאלס
 ,(66. םסקצי וו, ק. 229) ירַאדּבַא-לע רעקירָאטסיה ןשיּבַארַא םייּב
 -נָא עוװָאדרָאק ןייק ןענייז 952 רָאי ןיא זַא ,טלייצרעד רעכלעוו
 .עגנָא רעד .ונוג רסיק ןשיװַאלס ןּופ רעייטשרָאפ ןצמּוקעג
 םעד טמענ קירַאפַאש גָאלָאליפ רעשיװַאלס רעטסטנעעז
 .ןּביא יאדסח .גרַאּב ַא-סחסזט טרָאװ ןּופ "ןטַאװרָאכ , ןצמָאנ
 .יפ ענייז טימ טכַאמעג טמירַאּב ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,טורּפש
 קיטכיר .ה .י ןט10 םעניא ךָאנ טָאה ,ןשינעטנעק עשיגָאלָאל
 .(גרעּב) "םילבג, שיאצרּבעה ףיוא "ןטַאװרָאכ, טצעזעגרעּביא
 ןריציפיטנעדיא ּוצ דנּורג םּוׁש ןייק ָאטינ זיא ןגעווטסעדנּופ
 יד ,ןטַאװרָאכ-סיײװ עשילױּפ יד טימ רעייטשרָאפ עקיזָאד יד
 טקירדעג ןעװעג טייצ רענעי ןיא ןענייז ןטַאװרָאכ:םורד
 ןַא טַאהעג ןּבָאה ןּוא ןצנַאמרעג ןּוא ןכירג ,ןקנַארפ יד ןּופ
 ןקיטכעמלַא ןטימ דנּוּב ַא רַאפ סערעטניא ןרַאּבלטיממּוא
 .נעטשלּופ טכערּפשטנַא םעד ץּוחַא .(41 עינַאּפש ןּופ רעשרעה
 םענּופ--,ןזיװעגנָא ֹוירּב םעניא זיא סָאװ ,גצװ רעד קיד
 ןרַאגנּוא רעּביא עירַאזָאכ ןייק דנַאל ןשיװַאלס ןטנָאמרעד

 :גיא טסילש ןּוא עיטַאװרָאכ ןּופ עגַאל רעד --דנַאלסּור ןּוא
 ןליוּפ ןנעװ הרעשה יד סיוא ןצנַאג

 תועידי צרעכיז םּוׁש ןייק טינ רימ ןּבָאה םּורַא-ױזַא

 ןיא ןלױּפ ןיא םיבּושי עשידיי ןּופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו

 ןּבָאה ָאד זַא ,קפס םוש יּתלּב זיא סע .דָאירעּפ ןעירפ םעד
 --חדזמ ןּופ ענעמּוקעג ייס ,םירחוס עשידִיי ןטלַאהעגפיוא ךיז
 ןּופ תליחּת --ברעמ ןּופ ייס ,וועיק ןּוא דנַאל-םירזוּכ םענּופ
 ןּוא גרּוּבסנעגער ,ץניַאמ ןּופ ךיוא ךָאנרעד ,ךיירקנַארפ
 ןיוש ןענייז סע זַא ,הרבס ַא ןַארַאפ ךיוא זיא'ס .גָארּפ
 ָאקשעימ גיניק ןּופ ןטייצ יד ןיא סרעצנימ עשידִיי ןעוועג
 רָאי ןט10 ןּופ טפלעה רעטייװצ רעד ןיא .ה .ד ,ןטנ םעד
 .שידי יד ןגעװ עזעטָאּפיה סעשטיוװָאלּפמּוג רעּבָא .טרעדנּוה
 ,ןטפּול רעד ןיא לייוורעד ךָאנ טגנעה םיבּושי עשידווּכ

 זו

 םעדכָאנ ,הכולמ רעשירזּכ רעד ןּופ לַאפעצ ןכָאנ
 סּוגסיוא םִייּב ,?ליקרַאס טָאטש יד ןרָאװעג בּורח זיא'ס יװ
 -- ןרַאקמַאס ןשידִיי םענופ גנַאגרעטנּוא ןכָאנ ןּוא ,ןָאד ןּופ
 .רעד טנעקעג חרזמ ףיוא ברעמ ןּופ ןגעװ-לדנַאה יד ןּבָאה
 ןט11 ןּופ רּוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא .וועיק זיּב רָאנ ןייג
 ,םירחוס עשידיי טנָאמרעד טּפָא ןרעװ טרעדנּוהרָאי ןט12 ןּוא
 .דנַאלסּור ןייק סענַאװַארַאק ערעייז טימ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ
 ןפורעגנָא ןרעװ תובּושּת:תולאש עשינּבר יד ןיא
 .טסע יד ןּופ ןטקַא עשינייטַאל יד ןיא ;(42 "איססּור יכלֹוהע
 ןפּורעגגָא םירחוס רעגרּוּבסנעגער יד ןרעװ ןגָאצרעה עשיכייר

,-------- 
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 ךעלטנייוועג ךיז ןּבָאה ןגעװ-.לדנַאה עקיזָאד יד .(45,,זט28:1/
 טימ רעדָא ןעגנַאגעג ןענייז ןּוא גרּוּבסנעגצר ןיא ןּבױהעגנָא
 ןטימ תליחּת רעדָא ,עקָארק ןּוא גָארּפ רעּביא השּבי רעד
 .ןופצ ףיוא ךָאנרעד ןּוא ןרַאגנּוא זיּב יַאנּוד ןרעּביא .רעסַאװ
 ּוצ זיא טרעדנּוהרָאי ןט11 ןטַימ ןּופ .עיצילַאג רעּביא חרזמ
 .ער ןּופ ןַאװַארַאק ַא ןגעװ גנּוּבײרשַאּב ַא ןעגנַאגרעד זנּוא
 ןּופ םייהַא טרעקעגמּוא ךיז ןּבָאה עכלעוו ,ןדיי רעגרּוּבסנעג
 .(4 ןרַאגנּוא רעּביא דנַאלטּור

 .אֹּב םעד ןיא ןּבירשַאּב רעיונעג זיא געוװ.ןופצ רעד
 ןײלַא טָאה רעכלעוו ,גרּוּבסנגרמ היחתּפ ןּופ קרעװ ןטסּואװ
 ןּוא גָארּפ רעּביא ,גרּוּבסנעגער ןּופ געוו םעד טכַאמעגכרּוד
 ןט12 ןּוא ןט11 ןיא .עימַאטָאּפָאסעמ ןּוא םירק ןייק ווציק
 ןקידנטידַאּב ַא ועיק ןיא ןיוש רימ ןעניפעג טרעדנּוהרָאי
 .לדנַאה עקידעּבעל יד טכַא ןיא קידנעמענ .בּושי ןשידיי
 רימ ןעמּוק ,ווציק ןּוא גָארּפ ,גרּוּבסנעגער ןשיװצ ןעגנּואיצַאּב
 טנעקעג טײצ רענעי ןיא ןיוש ןּבַאה סע זַא ,קנַאדעג םּוצ
 ,ןליוּפ:םורד ןיא ךיוא געוו םעד ףיוא םִיבּושי עשידיי ןײטשטנַא
 ןט12 ןּופ ףוס ןרַאפ רעירפ ץנעטסיזקצ רצייז רעּבָא ןזײװַאּב
 רַאלק ידכּב .ןּבעגעגנייא טינ טציא זיּב ךיז טָאה טרעדנּוהרָאי
 יד טקיקעגכרּודַא רימ ןּבָאה עגַארּפ עקיזָאד יד ןכַאמ ּוצ
 ןטרָאד ןּוא טייצ רענעי רַאפ דנַאלשטייד ןיא םינּבר יד ןּופ קרעוו
 .עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע ןַא ןצנּוֿפעג עקַאט רימ ןּבָאה
 'ר בר רעניװ ןטמירַאּב םענּופ 'עורז רוא רפס םניא
 ןּוא 1216 ןשיװצ טייצ רעד ןיא ןּבירשעגנ השמ ןּב קחצי
 רפס, קרעװ ןרעטלע ַא ןּופ גוצסיוא ןַא ןַארַאפ זיא (6
 ןיא סָאװ ,קרעװ עקיזָאד סָאד .ןהּכה הדּוהי ןּופ "םינידה
 .לַאלטימ ערעדנַא ךיוא ןריטיצ ,ןרָאװעג ןריולרַאפ ךָאנרעד
 רעד זיא רפס םצד ןּופ רּבהמ רעד ; םירּבחמ עכעלרעט
 .ונרַאּפ טָאה סָאװ ,ןהּכה הדּוהי 'ר בר רעצניַאמ רעטסּואװַאּב
 ןיא טּבעלעג טָאה ןּוא ןושרג'ר ךָאנ תונּברה-אסּכ םעד ןעמ

 -יוא ןַא רַאפ טנכערעג ךיז טָאה רע .1070-1028 ןיא ץניַאמ

 עזציגילער ןגעװ טדנעוװעג ךיז טָאה'מ ןכלעװ ּוצ ,טעטירָאט

 טרעװ בר ןקיזָאד םעד ןּופ תובּושּת יד ןּופ ענייא ,(4? ןגַארּפ

 1 דנַאּב "עּורז רוא, ְךּוּב ןיא ןּבעגעגרעּביא ךצלּבעטשכּוּב
 .תיבג ַא טכַארּבעג טרעװ טרָאד ; (196 טייז ,694 ףיעס
 ױזַא טייטש סע ןּוא הצילח ןּופ עגַארּפ ַא ןיא תּודפ
 : ןּבירשעג

 םיבוש ונללש .וינלּפּב םוריחה תעּב םיחא ינש ּויהו
 םואיצוהשכו .ּוללשֹנו ויה םינש םתוא זאו .טומירּפ ריעה ןמ
 ,ותוא םג ּואיצוהשכו .הדשּב םוכילשה הדשה לא ריעהמ

 םיכֹוּב הדשה ינפ לע םיכלשומ םהינש וניאר םידוקע

 43) 241ש116, הזסהוצ {טז 06546ז616ח196ה6 (0850016845-

 0ט6116ח: 2 ק. 92.

 46 .ז ,,60 .פַאק ,טקלה ילובס ,אפורה היקדצ (4

 45) 1{. 2ת2, 1116084ט4650010016 66 53ח84084215ח

 קס8315 ק. 611.: 6099, 8118 ןט08102, ק. 300.
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 ונסינכהל ונממ יתשקבו יתרכהו דחא ןענכ ּוניאֹרו .םיחנאתמו
 ונואיצויו םימשה ןמ ונילע ומחרי םאו .םירענה םתוא םגו
 השענו ,השצ ןכו .ילע ןכומ היהי ורכשו והדבכא יבשה ןמ
 שקבל אוהה ןענכה תיב לא יתאבו יּבשה ןמ יתאציו סנ יל
 הנה ינשהו תמ םירענה ןמ דחא יל רמאו .םירענה לֹא
 יכ ונעמש ןמז רהא .יתיבל ויתאבהו ויתחקל .ךינפל אוה
 רמוא היהו .רוכמל אגרּפב דחא רענ םימוכע ואיבה
 ררחושמ דועו .ינוי ידוהיל טמשנו .הבשנ טומירפ ריעמ יכ
 והיתיאר ינא רמא ןװי ןענּכ ץראמ אּב רשא דחא
 .אּב ַא ןַארַאפ זיא השעמ רעד ןּופ ףוס םּוצ - ."אניטנטשוקּב
 ןהכה הדוהי וניבר לש םינידה רפסמ וז הבושת, : גנוקרעמ
 ,"ל"צז

 סע, :טסקעט םעד ןּוּפ גנּוצעזרעּביא יד זיא טָא
 .ָארגַאּפ יד ןּופ טייצ רעד ןיא רעדירּב ייווצ ןעוועג ןענייז
 ,גגגַאפעג ןיא טריפעגקעװַא ןעמ טָאה זנּוא .ןלױּפ ןיא ןעמ
 ייווצ ןעוועג ייז ןענייז ןַאד .טּומירּפ טָאטש רעד ןּופ טפַאש
 טָאה ןעמ ןעװ ןּוא .ןעגנַאפעג ןעװעג ןעגײז ייז ןּוא
 ײז ןעמ טָאה ,דלעפ ןיא טָאטש רעד ןּופ טריפעגסיורַא יז
 ,סיהַא ךיוא ךימ טָאה ןעמ ןעװ ןּוא .טזָאלעג דלעפ ןפיוא
 עדייּב ןגיל ייז זַא ,ןעעזעג ן? ךיא ּבָאה| רימ ןּבָאה ,טריפעג
 רימ ןּבָאה ָאד .ןרעמָאי ןּוא ןענייו ןּוא דלעפ ןפיוא ןדנּוּבעג
 ןּוא טנעקרעד םיא ּבָאה ךיא ,ןןענּכ| װַאלס ַא םענייא ןעעזרעד
 ןּוא ,ךעלגניי ייװצ ענעי ךיוא ןּוא זנּוא ןפלעה ּוצ ןטעּבעג
 ןּוא ןײז םחרמ גנּוא ףיוא ךיז ןעמ טעװ םימשה ןמ ּביױא
 םיא ךיא לעװ ,טּפַאשנגנַאפעג ןּופ ןעיײרּפַאּב זנּוא טעוו'מ
 .עג ױזַא טָאה רע ןּוא .גנוניױלַאּב א ןּבעג ןּוא ןעקנַאדּפָא
 סױרַא ןיּב ךיא ,סנ א ןעשעג רימ טימ זיא סע ןּוא .ןָאט
 םעד ןּופ זױה ןיא ןעמּוקעג ןיּב ןּוא טפַאשנגנַאפעג ןּופ
 רימ רע טָאה ןַאד .ךעלגניי יד םיא ייּב ןרעדָאפ ּוצ ווַאלס
 רעטייוצ רעד ןּוא ,ןּברָאטשעג זיא לגניי ןייא : טגָאזעג
 ןּוא ןעמּונעג םיא ּבָאה ךיא .'ריד רַאפ רע טייטש טָא
 רימ ןּבָאה םּורַא טייצ ַא ןיא .זיוה ןיימ ןיא טריפעגקצװַא
 ןײק לגניי ןשידיי ַא טכַארּבעג ןּבָאה םייֹוג זַא ,טרעהעג
 טָאה ןעמ זַא ,טגָאועג טָאה רענעי ןּוא ןפיוקרַאפ ּוצ .גָארּפ
 .טּומירַּפ טָאטש רעד ןיא טפַאשנגנַאפעג ןיא ןצמּונעג םיא
 ןַא ןּוא .ןדיי ןשיכירג ַא ּוצ ןרָאװעג טפוקרַאפ זיא רע
 וקעג זיא סָאװ ,טפַאשנגנַאפעג ןּופ רעטיירפַאּב רערעדנַא
 םיא טָאה רע זַא ,טלײצרעד טָאה ,ןענּכ ןשיכירג ןּופ ןצמ
 ,"לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעזעג

 עקידנטײדַאּב עכעלטע ןעוועג ןצנייז רעטלעלטימ ןיא
 ץּוחַט .ןהּכה הדּוהי 'ר ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ןּכָאה סָאװ ,םינּבר
 'ר ןּופ דימלּת םעד ,בר רעצניַאמ ןטנָאמרעדנּבױא םעד
 םעדײא רעד ;ןגָארטעג ןעמָאנ ןקיזָאד םעד ןּכָאה ,ןושרג
 ןּיא ,טרעדנודרָאי ןט12 ןיא ,ןתנףּב רועילא 'ו ןּופ
 רעד . . טרעדגּוהרָאי ןט13 ןיא ,ןהּכה השמ-ןּב הדוהי 'ר
 טרופקנַארּפ ןיא םָארגָאּפ םעד ןגעװ החילס רעד ןּופ רּבחמ
 רפס , םענּופ רּבחמ סלַא ןגעװטסעדנּופ .124/ רָאי ןיא
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 רעכלעװ ,ץניַאמ ןּופ ןהדוהי 'ר עלַא ןענעקרענָא "םינידה
 ןיא טָאה ץנּוצ .רעטלַא רעד -- "ןקזה, ןפּורעג ךיוא טרעװ
 ןּופ סעלעטש עּלַא ןעּבילקעגפיונּוצ קרעװ ןטריטיצנּבױא ןייז
 ןּוא ,ְךּוּב סָאד טנַאמרעד טרצוו סע ּאוו ,ןטפירש עשינּבר יד
 החּפשמ רעד ןּופ עיגָאלַאענעג יד טלעטשעגפיונּוצ ךיוא טָאה
 רעזנּוא ןיא ךיז ןעמ טָאה טציא ויּב .ןהֹּכה הדוהי 'ר
 םענופ דליּב ןקיזָאד ןפיוא טקיקעגמּורַא טינ רּוטַארעטיל
 "כישעג עטלייצרעד יד .טרעדנּוהרָאי ןט11 ןיא ןּבעל ןשידיי
 טָאטש רעד ןיא ןלױּפ הנידמ רעד ןיא רָאפ טמּוק עט
 ןּפ טפירש ןשידיי ןטימ טנָאקַאּב זיא סע רעװ ."טּומירּפ
 זַא ,ןלעטשטסעפ טכייל ןעק ,ןדי:בתּכ עכעלרעטלשלטימ יד
 ישּומי רּפ ךיוא ןעגעייל ןעמ ןעק טָאטש רעד ןּופ ןעמָאנ םעד
 "ט, תוא םעד ןּופ ךיז טדיישרעטנּוא "ש, תוא רעד לייוו
 .גָאֹּפ רעד .לכיירטש ןרַאּבקרעמַאּב םיוק ןיילק ַא טימ רָאנ
 סָאד ,שּומירּפ ןיא ןעמּוקעגרָאפ ,סיוא טזייו ,זיא םָאר
 ,סעקינָארכ עשיסּור יד ןּופ ?שימירּפ ןטלַא םעד ןיא טניימ
 םיאנוש .?שימערעפ לשימעשּפ ןקיטנייה םעניא רעדָא
 :קעװַא ןּבָאה ןּוא טָאטש רעשיליוּפ רעד ףיוא ןלַאפעגנָא ןענייז
 :עג יד ןשיװצ .טּפַאשנגנַאפעג ןיא רעניואוונייא יד טריפעג
 .ֹיִק עשידיי יא ,ןדיי ערעטלע יא ןַארַאפ ןענייז ענעגנַאפ
 רעניואװנייא עקידנעטש ןעוועג ןדיי יד ןענייז--ןכּב ;רעד
 ןשיוצ טפערט ענעגנַאפעג יד ןּופ רענייא .טָאטש רעד ןּופ
 יַאּב ַא םענייז (45 גנּורעקלעּפַאּב רעשיװַאלס רעקימּורַא רעד
 ,טפַאשנגנַאפעג רעד ןּופ סנ יּפ.לע ךיז קידנעװעטַאר .ןטנַאק
 ךיז ּוצ שּומירּפ טָאטש ןייז ןיא םּוא דיי רעד ךיז טרעק
 ןּופ ןעמּוקעגקירּוצ זיא רענעגנַאפעג רעטיײװצ ַא .םייּהַא
 :יטנַאטסנָאק רעּביא געװמּורַא ןטייװ ַא סימ "ןענּכ ןשיכירג?
 ןּופ עטכישעג רעד ּוצ ןקוקוצ ךיז ןלעװ רימ ןעוװ .לָאּפָאנ
 רימ ןלעוװ ,טרעדנּוהרָאי ןט11 ןיא לשימעשּפ טָאטש רעד
 8 ןּופ ךשמ ןיא רָאנ ןלױּפ ּוצ טרעהעג טָאה יז זַא ,ןעצז
 זיא ךָאנרעד ןּוא 1021 זיּב 1015 רָאי ןּופ דָאירעּפ ןצרוק
 רָאי ןזיּב ןסּור יד ןּופ הלשממ רעד רעטנּוא ןעוועג קירּוצ יז

 :ּולק רעד װַאלסָארַאי זיא ,סעקינַארכ עשיסּור יד טיול .79
 1031 רָאי ןיא ןװַאלסיטסמ טימ ןעמַאזּוצ ("ירדּומ,) רעג
 יעג ךסַא ןעמּונעג ,טעטש עשיצילַאג יד ףיוא ןלַאּפעגנָא
 .(4/ יסָאר ךייט םּורַא טצעזַאּב יז ןּוא ענעגנַאפ

 =לטימ ןיא רָעלעטשטפירש עשידיי יד ןּבָאה "ןצנּכ. ןעמָאנ ןטימ (6

 טרעלקרעד אלעדּוט ןּופ ןימינב :ן װ א ל ס יד טנכײצַאּב קידנעטש רעטלַא

 ןמיוקרַאפ ,םינַענּפ עטלַא יד יװ יװא ,ןװַאלס יד סָאװ ,טימרעד סָאד

 רָאג ָאד ןּבָאה ןדיי יד זַא ,ךיז טכּוד זנּוא .טכעגק ראפ רעדניק ערַעײז

 -- כֵסֹוּהחֹו -- ןֹװַאלס יד ןפּור עכלעװ ,רעּבײרש עֿפעלטסירק יד ןָאטעגכָאנ

 .ינענּכ דבע -- ןשיאערּבעת ןיא ,טכענק .ה ,ד

 47) ת ח 3 ת ט 6 ם סא 4 8 ח 6 2 0 ת א ס ט 8: 0

 0537 ?גקססההּפ ע ןןסדעסתּפמ 606ק8098 8 אס ההססע8 4

 תמצוצ+ א 718 ?קפתמנ טסעפ8אסאאג6 סחתזע א( 38

 תהמסאצומ בסאתמ א אואסזוג םגצוג םקאמסת0012, עז ט3326ת;סז8

 = םססגװא 21000188 0804 תםס 2םססא 2 סעפ תס 0610 םהה".
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 טרעדנּוהרָאי ןט11 ןיא דָאויּפע םעד ָאטָא טימ רָאנ
 טּפַאשנגנַאפעג ןּופ טקַאפ רעד ןדניּברַאפ ןייז טנעקעג טָאה
 סָאװ ,רעדּורּב רעד .רעדירּב ייווצ יד ןּופ גנודיישצצ ןּוא
 טַאהעג הנותח םעדכָאנ טָאה ,לשימעשּפ ןיא ןּבילּבעג זיא
 הנמלַא יד ךיז טָאה טוט ןכָאנ .רעדניק ןָא ןּברָאטשעג ןּוא
 ןּופ גנּונײמ רעטעטירָאטױא רעד ּוצ טדנעװעג קיטנָאק
 תונּברה אסּכ םעד ןעמּונרַאפ טָאה רעכלעוװ ,ןהֹּכה הדוהי 'ר
 .1070 רָאי ןזיּב 1028 רָאי ןּופ ץניַאמ ןיא

 ףױא ןלַאפעגנָא ןעניז סָאװ ,םיאנש יד זַא
 עשיסקָאדָאטרָא - שיכירג יד ןעװעג סע ןענייז ,לשימעשּפ
 ,דנַאל םעד ןּופ ןעמָאנ רעד ךיוא טזײװַאּב ,וועיק ןּופ ןסּור
 ּוקעגקירּוצ זיא דיי רצנעגנַאפעג רעטייווצ רעד ןצנַאװ ןּופ
 ײרג יד ןּופ דנַאל סָאד .ה .ד ,"ןװי ןענּכ ץראמ, -- ןעמ
 טנָאמרעד טפָא טרעװ ןװי ןעמָאנ רעד .ןוַאלס עשיכ
 -גּוהֹרֲאֵי ןט12 ןיא .ןטפירש עשינּבר ןיא דנַאלסּור טָאטשנָא
 "עג וװעיק טָאטש יד זַא ,(+ףתנ-ןּב רזעילא 'ר טגָאז טרעד
 ."ןװי ץרא , ןיא ךיז טניפ

 -יטנַאטסנָאק טימ טכענק ענעגנַאפעג טימ רחסמ רעד
 םיגהנמ:לדנַאה יד קידנעטשלופ ךיוא טכערּפשטנַא לָאּפָאנ
 רַאּפ ןטלַאה רימ ןענעק םּורַא:ױזַא .וועיק ןטלַא םעד ןּופ
 לשימעשפ ןיא ןזיא 1031 רָאי ןיא ןיש זַא ,ןזיורעד
 קרַאטש טָאה יז ןּוא הליהק עשידיי עקידנעטש ַא ןעװעג
 ,ּור יד ןּופ ןרָאװעג טרעטשעצ זיא דנַאל סָאד תעּב ןטילעג
 -ַאטשעג ,סיוא טזייוו ,ןצנייז ןדיי עקיטרָא יד .תולייח עשיס
 ןּוא ןענַאװ ןּופ .גָארּפ טימ טקַאטנָאק ןקידנעטש ַא ןיא ןענ
 רעװש זיא - ןעמוקעגפיוא הליהק עקיזָאד יד זיא ױזַא יװ
 רעד ףױא ןענּופעג ךיז טָאה לשימעשּפ ?לייו ,ןגָאז ּוצ
 ,(סּור ַאיַאנָאװרעשט דנַאלסּור:טױר ןּוא ןלױּפ ןּופ ץצנערג
 ןדיי יד .טנַאה ּוצ טנַאה ןּופ ןעגנַאגעגרעּביא טּפָא זיא ןּוא
 ,ועיק ןּופ ייס לשימעשּפ ןייק ןרעדנַאװנײא טנעקצג ןּבָאה
 יז ּואו ,ןרַאגנּוא ןּופ ךױא ּוליּפַא רעדָא ,גָארּפ ןּופ ייס
 ןפוא לכּב .(4/ טרעדנּוהרָאי ןט10 ןַיא .טניואוועג ןיוש ןּבָאה
 ךָאנ זא ,הליהק רעקיזָאד רעד ןּופ ץנעטסיזקע יד טזײװַאּב
 ןרעּביא טייוטצ ןדיי יד ךיז ןּבָאה ןטייצ עירפ יד ןיא
 חרזמ ןּופ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,געװלדנַאה ןסיורג ןצנַאג
 ןשיּפסַאק םיּב ,ליטיא טָאטש-טּפיוה רעשידזוּכ רעד ןּו
 =כרּוד:םי רעשטרעק םייּב ,ץרַאקמַאס ןשידיי םענּופ ןּוא ,םִי
 ברעמ ּוצ גָארּפ ןּוא עקַארק ,לשימעשּפ ,וועיק רעּביא ,סּוג
 .ץניַאמ ןּוא גרּוּבסנעגער זיּב ּוצ

 יּוצ ןיא "םינידה רפס, ןּופ טסקעט רעטנַָאמרעד רעד
 ,קפס םּוׁש ַא ןָא טזײװַאּב ןּוא זנּוא ּוצ ןעגנַאגרעד קילצפ
 .ידיי ַא לשימעשּפ ןיא טריטסיזקע טָאה 1031 רָאי ןיא זַא
 םעד ןיא וַא ,זיא ךעלנײשרַאװ רעמ ךָאנ .הליהק עש
 הליהק עשידיי ַא טריטסיזקע טָאה טרעדנּוהרָאי ןקיּבלעז

 .177 יז ,רזעה ןבא ןּבר (8

 טורּפש-ןּבא יאדסח ןּופ ווירּב םטד עז 9

 ןטנעמּוקָאד םּוׁש ןייק שטָאכ ,עקָארק טָאטשטּפױה רעד ןיא
 יד ןיא ןרעדנַאװרעּכיא סָאד .ןַארַאפ טינ ןענייז םעד ןגעוו
 ןיא טנעניטנָאק ןשיאעּפָארײא םענּופ רעדנעל עטייוו עקיזָאד
 .גיא:לדנַאה ּבילוצ ץלַא רַאפ רעירפ ןרָאװעג ןפּודעגסױרַא
 ןטשרע םענופ קידנּבױהנָא ,רעטעּפש טשרע ןוא ,ןסערעט
 -סּור ןּופ תוליהק עטייזעצ עניילק יד ןיא ןּבָאה ,גּוצציירק
 .ָאלטנַא ןעמּוקנָא ןּביױהעגנָא ןלױּפ ןּוא ןרַאגנּוא ,דנַאל
 ,(50 עיכעשט ןּוא ןרַאגנּוא ןּופ ןדיי ענעפ

 יד ןענייו טייצ רעכעלרעטלעלטימ רעירפ רעד ןיא

 ,םירחוס עלַאנַאיצַאנרעטניא עקיצניײא יד טצמּכ ןעוועג חי

 -סיוא םעד טּפָא רימ ןעניפעג ןטנעמּוקָאד ענעדיײשרַאפ ןיא ןּוא

 ,,1,68111ע1 עמס;ס810/65 14 681 ןט061 64 6646:1" (:1:קורד

 ןּופ םי ןטימ : ןעגנַאגעג טרעדנּוהרָאי ןטפ םעניא ןענייז ייז
 ,ןַאּפַאי ןּוא עניכ זיּב ץעּוס ןרעּביא ךיירקנַארפ ןּוא עינַאּפש
 :פששט  ,דנַאלשטײד רעּבבא - הׂשּבב רעד טימ ןּוא

 דנַאל-םירזוּכ םענּופ טעטש יד זיּב ,דנַאלטור ןייק ןליוּפ ,ציכ

 ,םּוטעמּוא ,ןּפעטס צשיטַאיזַא יד רעּביא רעטייוו ךָאנ ןוא

 רימ ןעצז געװ ןסיורג ןקיזָאד םצנּופ חטש ןצנַאג ןרעּביא

 -סיוא רעד .סעינָאלָאק:לדנַאה צשידיי ןפרָאװעגרעדנַאנּופ

 ןּבָאה ןלױּפ ןיא ךיוא זַא ,טזײװַאּב "םינידה רפס , ןּופ גּוצ
 דלַאּב ,סעינָאלָאק-לדנַאה עקיזָאד יד ןזיװַאּב ירפ רעייז ךיז
 .גורדעגניירַא רעהַא ךיוא טָאה עיצַאזיליװיצ יד יװ םעדכָאנ

 ,ןעגנּואיצַאּב עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ךעלגעמ טכַאמעג ןּוא ןעג

 -ייז ןעוועג טרעדנּוהרָאי ןט12 ןּוא ןט11 ןיא זיא לשימעשּפ

 ןלױּפ ןּופ גע ןפיוא ייס ,טקנּוּפ-לדנַאה רעקיטכיװ ַא רע
 :טלַא יד .ןרַאגנּוא ןייק געוװ ןפיוא ךיוא ייס ,דנַאלסּור ןייק
 ןַא ,טקרעמַאּב 1152 רָאי ןּופ קינָארכ רעװציטַאּפיא עשיסּור

 .תורוחס ןדָאלּפָא רַאפ טרָא ןַא ןעװעג זיא לשימצשּפ

 זַא ,(52 רעקירָאטסיה עשיסּור לייט ַא ןּופ גנוניימ יד
 רעק40 יד ןיא טשרע עיצילַאג ןיא ןזיװַאּב ךיז ןּבָאה ןדיי יד
 םּוש ןייק סיױא .טינ טלַאה ,טרעדנּוהרָאי ןט13 ןּופ ןרָאי
 רערעדנַאװ רעד זַא ,ףיורעד בגא ךיז טריזַאּב יז .קיטירק
 רָאי ןּופ ךּוּבעזייר ןייז ןיא טָאה גרּוּבסנעגער ןּופ היחתּפ 'ר
 ןּוא ןליױּפ ןיא תוליהק עשידיי יד ןגעװ טנָאמרעד טינ 8
 ,טימרעד טּושּפ רעּבָא ךיז טרעלקרעד סָאד .דנַאלסּור
 טקעּפסנַאק רעצרּוק ַא רָאנ ןעגנַאגרעד זיא זנוא ּוצ סָאװ
 .עטיל רעזנּוא ןיא ןּבָאה רימ .גנוּבײרשַאּב סהיחתּפ 'ר ןּופ
 יד ןגעװ תועידי ךסַא טרעדנּוהרָאי ןט12 ןּופ רּוטַאר
 :סּור ןיא ללכּב ןּוא רימידַאלװ ,ווָאגינרעשט ,וועיק ןיא ןדיי
 ,גָארּפ ןּופ קחציףּב רועילא בר רעטסּואװַאּב רעד .דנַאל
 'ר יװ טייצ רצעקיּבלעז רעד ןיא טּבעלעג טָאה רעכלעוו

 50) 6009ת185, |. 6. 1 ק. 140.

 51) הת:סתזטפ, 86465/6ח 2 60656816016 640., ןאמ 1124

 52) אי 0 אע מ 8 0 ם} ס060קמעא ,,העססאג אסעסקאיצאפ,

 8מ5תו81682", הסת קסהי 822מ868084020, 1. 59, סצק, 49--50.
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 טקיטעטשַאּב ,(6 דנַאלסּור ןיא ןעוװעג ןיילַא זיא ןֹוא היחתּפ

 רעדנעל יד ןיא זַא ,דיסחה הדוהי 'ר ּוצ ווירּב ןייז ןיא
 עניילק ךסַא ןַארַאפ ןענייז "ןרַאגנּוא ןּוא איסור ,ןליוּפ , ןּופ
 ןט11 ןקידרעירפ םעד ךייש זיא סָאװ ,(54 תוליהק עשידיי
 תועידי עשירָאטסיה עשידיי יד ָאד ךיוא ןענייז טרעדנּוהרָאי
 טימ ןעגנּואיצַאּב-לדנַאה יד ןגעװ תועידי יד .עּפַאנק רעייז
 טרעדנּוהרָאי ןט12 ןיא ןרעו סָאװ ,װעיק ןּוא דנַאלסּור
 .ה .י ןט11 םעד עגונּב רימ ןעניפעג ,טנָאמרעד טפָא ױזַא
 ןגעוו גנּוּבײרשַאּב רעטנָאמרעדנּבױא רעד ןיא לָאמ ןייא רָאנ
 ןייק דנַאלסּור ןּופ ןעגנַאגעגקירּוצ זיא סָאװ ,ןַאװַארַאק םעד

 עז 1050 רָאי ןיא ךרעּב ןרַאגנּוא רעּביא גרּוּבסנעגער
 .אפורה היקדצ ןּופ רפס םעד

 עטשרע יד רימ ןעניפעג םירוקמ עשידיי.טינ יד ןיא

 ,(םילשּורי) 37 .ז ,128 .ּפַאק ,1/ דנַאּב ,"עױרז רֹוא (3

 ,גר בעל ,גריּבנטארמ ריאמ 'ר ןּוֿפ תובּושּת-ּתולאש יד ןיא (4

 ,40 .ז 111 .ּפַאק 1 דנאּב ,"עּורז רוע, ןיפ ץקיּבלעז סָאד ,112 .ּפַאק

 ןיא טשרע װעיק ןיא הליהק רעשידיײ רעד ןגעוו תוצידי
 סָאװ ,עיזעלש ןּופ טנעמּוקָאד רעטשרע רעד .(55 1018 רָאי
 ןשידיי א ןגעװ טלייצרעד ,ןלױּפ ןּוא עיכעשט ןשיװצ טגיל

 -עד .(55 1150 רָאי םּוצ ךיז טיצַאּב ןּוא ץעניט:ןיילק ןיא בּוׁשי
 רעטנָאמרעד רעד קיטכיוו רעדנּוזַאּב זנּוא רַאפ זיא רעּביר

 זַא ,טסעפ טלעטש סָאװ ,'םינידה רפס, ןּופ טנעמגַארפ
 עשידיי ַא טריטסיוקע רעכיז טָאה גָארּפ ןּוא ועיק ןשיװצ
 עשיסּור יד תעּב ,1021 רָאי ןיא לשימעשּפ ןיא הליהק
 ףיוא ןלַאפעגנָא ןענייז ווַאלסיטסמ ןּוא וַאלסָארַאי ןטשריפ
 ןשידיי ןסיורג ןפיוא ןענַאטשעג זיא לשימעשּפ .ןלױּפ
 ץנַאג ןיא'ס ןּוא ,ברעמ ןּוא הרזמ ןשיװצ געװ-לדנַאה
 :ידִיי ַא טעדליּבעג ירפ וזַא ךיז טָאה ָאד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ
 .בּושי רעש

 55) םוטקספפ1ו5, 11151018 ק0100108, !.. 39 49.

 56) 86916/, טז/01006058תגתה!טת8 2ג+ 6
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 "תוצרא עּברא דעו, םענּופ לעטשנעמַאזוצ רעד

 (טשרַאװ רעפיש .י ר"ד ןּופ

 ןינב רעד טָאה טרעדנוהרָאי ןט16 ןטימ ןיא ןיוש
 ןגָארטעג ןליוּפ ןיא גנוטלַאװרַאפסּבלעז רעשידִיי רעד ןּופ
 ןּופ טנעמַאדנופ םעד .עדימַאריּפ ַא ןּופ רעטקַארַאכ םעד

 ,תוליהק ענלצנייא יד טעדליּבעג ןּבָאה עדימַאריּפ רעד
 =ַאקק יד -- ןעגנּוטלַאװרַאפ-הליהק יד רעקיטכיר רעדָא

 :ייז יז רעּביא ,ןפּורעג לעיציפָא ךיז ןּבָאה יז יװ ,"סלַאה
 יד ןּופ ןענַאגרַא-סגנּוטלַאװרַאפסּבלעז יד ןענאטשעג ןענ

 ץיּפש רעד ןיא .(תוצרא) "רעדנעל , רעדָא ןצניװַארּפ
 ןעמּונעגמּורַא ךעלטניװעג טָאה סכלעװ ,"דנַאל, א ןּופ
 ,ןטפַאשדּואװעיָאװ ייװצ רעדָא םענייא ןּופ עירַאטירעט ַא

 רעד (1 :ןענַאגרָא עטסכעה יײװצ ןענַאטשעג ןעניײז
 =ֹוצ ךיז טָאה רעכלעװ ,"קימייס , רעדָא "דעו רעניילק,

 =לַאװרַאפ?הליהק יד ןּופ עטריגעלעד ןּופ טלעטשעגפיונ

 ןַאגרָא רעשירעּבעגצעזעג רעד ןעװעג זיא סָאד ,ןעגנוט
 רעדָא) "הנידמישארק יד (2 ןּוא ,"דנַאל; ןדעי ןּופ

 -סיוא ןרעװ ןגעלפ עכלעװ ,(54251 2:6םפס} -- .םישֲאר;

 ןַאגרַא-ריפסיוא רעד -- ,"דעו םעניילק, ןכרּוד טלייװעג

 :ַארּפ רעד ןּופ טפַאשרעײטשרָאפ עטנענַאמרעּפ יד ןּוא

 טָאה ןינּב ןעמָאנָאטױא ןשידיי םענּופ ןיורק יד .ץניװ
 דנַאּברַאפ:הליהק רעשהכּולמלַא רעשידי רעד טעדליּבעג

 ףיוא טריזַאּב טָאה רעכלעװ ,(?טעטילַארענעג עשידִיי, יד)

 ןענַײז ?רעדנעל, ענלצנייא יד ןיא יװ ."רעדנעל יד

 :ןענַאגרָא עטסכעה ײװצ ןענַאטשעג ץיּפש ןייז ןיא ךיוא
 =רע רעד ,רעקידנריפסיוא ןַא (2 ,רעשירעּבעגצעזעגַא (1

 :רַאּפ ןשידי ןימ ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה רעטש
 הרעסיורג רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאּב ,,(םייס) טנעמַאל

 "תוצרא עּברא דעוק רעדָא ,(60:6141 0ת8:65) ?דעֹו

 ןּופ ןענַאטשַאּב ןיא רעכלעװ ,('תזצראה דעו; -- ץרּוק)

 =ריפסיוא רעד ,(תוצרא) ?רעדנעל , יד ןּופ עטריגעלעד

 טגעלפ דנַאּברַאפ ןשהכּולמלַא ןשידי םעד ןּופ ןַאגרָא
 :ַאּב ןיא ןּוא "דעו ןסיורג, םענופ טלײװעגסױא ןרעװ
 =ןיורק,; ענעפּורעג ױזַא יד ,םיבּושח עיגעלַאק ַא ןּופ ןעגַאטש

 ,?ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןּוּפ עטסטלע-רעּביוא ,, יד רעדָא ,"עטסטלע

 ןקיטפעשַאּב ךיז רימ ןלעװ גנולדנַאהּפָא רעד ןיא
 ,ןַאגרָא-ריפסיוא ןייז טימ ןּוא "דעו ןסיורג, ןטימ רָאנ

 :ַאד רעד םגה ,"עוויטּוקעזקע, ןפורנָא ןלעװ רימ ןכלעוו
 -ניא לכ:םדוק .ןרעדָאמ ּוצ לסיּבַא טגנילק ןעמָאנ רעקיז
 ןּופ לעטשנעמַאזּוצ םעד ןגעװ עגַארפ יד זנּוא ;טריסערעט
 ןטסקינײװמַא יד ּוצ טרעהעג עגַארּפ יד ."דעו ןסיורג,
 רעשידײ רעד ןּופ עטכישעג רעד ןיא עטרעלקעגפיוא
 :ַאמ םעד ןּופ דנּורג ןפיוא .ןליוּפ:טלַא ןיא עימָאנַאטױא
 ןיא טַאהעג טציא זיּב טָאה גנּושרָאּפ יד סָאװ ,לַאירעט
 :עג עגַארפ רעקיזָאד רעד ףיוא ךיז טָאה ,תושר ריא
 ,לשמל ,ױזַא .הבּוׁשּת ענײמעגלַא ץנַאג ַא רָאנ ןּבעג טזָאל
 ווָאנּבּוד .ש רעקירָאטסיה רעטמירַאּב רעזנּוא םעד ןגעוו ןעק
 ןענַאטשַאּב זיא "דעו רעסיורג, רעד זַא ,ןטכירַאּב זיולּב
 :עג טריגעלעד ןענייז סָאװ ,םינּבר ןּוא עטסטלע-להק ןּופ
 .(שרעדנעל, יד ןּופ תוליהק עטסדנטײדַאּב יד ןּופ ןרָאװ
 =לֵא ןיא יד ןּופ דנּורג ןפיוא זַא ,ןייז הדומ זּומ'מ ןּוא
 יד עכלעװ ףיוא ,ןלעװק עשיאערּבעה עקיטייזנייא ןיימעג
 :סיוא ןעװעג רעהַא זיּב ןיא ענַארפ רעד ןּופ גנּושרָאפ
 .ןגָאז טזָאלעג טשינ רעמ תמאּב ךיז טָאה ,ןזיװעגנָא ךעלסילש

 ןפיוא ,ןּבעג ּוצ ואּורּפ םעד ןכַאמ טציא ןליװ רימ
 :עגנייא ךיז טָאה זנּוא סָאװ ,ןלַאירעטַאמ ע ײנ ןּופ דנּורג
 רעפטנע ןַא ןלעװק עשיליוּפ יד ןיא ןעניפעג ּוצ ןּבעג
 .עגַארפ רענעּביוהעגפיוא רעד ףיוא

 ענעי טײיז ַא ןָא ןזָאל ןצנַאגניא ָאד ןענעק רימ
 ןטָארטרַאפ ןטרָאד ןּבָאה עכלעװ ,דעו ןּופ רעמענלײטנַא
 -למ-ץנַאניפ םענּופ ףליהעג רעד) גנּוריגער עשיליוּפ יד
 נָא עשידײ יד ןּופ ,(ןרַאסימָאק ענייז רעדָא רעטסינ
 -רַאפ עקידנגלָאפ ןלעטשטסעפ ךיז ןזָאל רעמענל ײט
 -עג טיײצ רענעי ןיא ןּבָאה עכלעװ ,םִיבּושח ןּוא רעייטש
 :"דעו ןסיורג, םּוצ טרעה

 עװיטּוקעוקע יד רעדָא ןַאגרָא:ריפסיוא רעד
 .דבַאּברַאפ-הליהקןשהכולמלַאןשידײמעד ןּופ

 רעד ןּופ לעטשנעמַאזּוצ ןקיסעמרעפיצ םעד עגונּב
 ןפיוא ,טײקכעלגעמ יד טציא רימ ןּבָאה עוויטּוקעזקע

 עטכישעג-טלעו ,װָאנּבּוד .ש (

 ,350 ,ז ,6 .ב ,1927 ןילרעּב ,(שטייד)

 קלָאפ ןשידיי םעגּופ



 16 : "תוצרא עּברא דעו; םענּופ לעטשנעמַאזּוצ רעד 75

 ךיז טָאה ןנּוא סָאװ ,תומישר עכעלטנעמָאנ 5 ןּופ דנּורג

 :ַאּב םעד ןּופ ןלעװק יד ןיא ןעניפעגּוצסיוא ןּבעגעגנייא
 תומישר יד ,הבּושּת ערָאלק ַא ןּבעג ּוצ ,דָאירעּפ ןטלדנַאה

 ,1764 ןּוא 1762 ,1680 ,1678 ,1666 ןרָאי יד ןּופ ןעמַאטש
 ,דנַאטשּוצ ןשירַאטנעמנַארפ ַא ןיא ךיז ןעניפעג יז םגה

 =ידי ערעדנַא ןּופ ףליה רעד טימ ךָאד יײז רימ ןענעק

 טכייל ,טייצ רעקיּבלעזרעד רַאפ ןּבָאה רימ סָאװ ,תוע

 ,ןלעװק יד ךיוא יװ ,תועידי עקיזָאד יד .ןייז אלממ

 םעד ןעלדנַאהַאּב םיּב ,רעטעּפש טכַארּבעג ןרעװ

 .ןינּב ןשימָאנַאטױא ןשידיי םענּופ לעטשנעמַאזּוצ ןעיונעג
 ןרעװ 1666 רָאי ןּופ המישר רעטסטלע רעד ןיא

 :עװיטוקעזקע רעד ןּופ רעדילגטימ עקידנגלָאפ ןּבעגעגנָא
 יד ָאד ןריטנעזערּפער עכלעװ ,הנידמ:ישאר 4 ּוצ (א

 =ַאזּוצ ,ןילָאװ ןּוא ןליוּפ?ןיײלק ,ןליוּפ:סיורג ?רעדנעלע

 (?דנַאל,,) דנַאּברַאפ-לײט ןרַאפ הנידמ-ישאר 3 (3 ;12--ןעמ

 ,לשימעשּפ ןּוא (* ןסייר "רעדנעל יד רַאפ -- 2ּוצ (ג ;ןילּבּול
 .רַאטערקעס:טּפױה 1 (ה ;ןלדּתש:חכּולמ 1 (ד ;4 -- ןעמַאזּוצ

 ,עויטוקעזקע רעד ןּופ רעדילגטימ 21 -- ָאזלַא םענייאניא

 ןפרַאד המישר רעקידנעטשלופ טינ רעקיזַאדרעד ּוצ

 :קע רעד ןּופ רעדילגטימ עקידנגלָאפ ןּבעגּוצ ךָאנ רַימ
 ןופ ךמס ןפיוא טנַאקַאּב ןנּוא ןעגייז סָאװ ,עװיטּוקעז

 ןּופ רעציזּרַאפ םעד :טיײצ רענעי ןּופ ןטכירַאּב ערעדנַא

 - קעלַאשּרַאמ:טּפיוה םעד רעדָא ,עויטּוקעזקע רעד

 ןטסטלע םעד ןּוא (0081522164 2686:81008501) ?דעוה סנרּפ;

 23 ןופ רעפיצַא ךיז טמיקַאּב ןפוא ַאזַא ףיוא .בר
 ,1666 רָאי ןיא רעדילגטימ

 תומישר יד ךיוא ןנוא ןריפ רעפיצ רעקיּבלעזרעד ּוצ

 המישר רערעלּופ רעד ןיא .1680 ןּוא 1678 ןרָאי יד ןּופ

 :1 -- "דעוה:סגרּפ, רעד (א : ןןּבעגעגנָא ןרעװ 1678 רָאָי ןופ

 םענופ - 4(ג ; ןסייר "ךֿבַאל , םענּופ הנידמ:ישאר 5 (3

 ;ןילּבול "דנַאל, םענּופ -- 3 (ד ;ןליוּפ:ןיילק "דנַאל,
 רַאפ שאר 1 ּוצ (ו ; ןליוּפ:סיױרג "ףנַאלע םענּופ -- 2 (ה

 יט ןֹוא לשימעשּפ ,ןילָאװ ,םעלעכ--זלעּב "רעדנעל, יד
 .רעדילגטימ 19 -- ָאולַא םענייאניא ,4 -- ןישטָאק

 הרעקידרעטעּפש רעד ןּופ ןעעזסיױרַא ןעק ןעמ יװ

 רעטלדנַאהַאּב רעד ןיא טלעפ ,1680 רָאי ןּופ עטסיל
 ןיא טָאה סָאװ ,הנידמ:שאר 1 ךָאנ 1618 רָאי ןּופ המישר
 ןיא) װָאשעשזר הליהק יד ןטָארטרַאפ עוויטוקעזקע רעד

 ,(86902040 -- טויירגרַאפ ןעמָאנ רעד ןיא ןלעװק יד
 ,בר רעטסטלע רעד המישר רעד ןיא ךָאנ ןלעפ םעד ץֹוחַא
 לָאצ יד ,ןלדּתש-הכּולמ רעד ןּוא רַאטערקעס:טּפױה רעד
 רעד ןיא ןענוּפעג ןּבָאה רימ סָאװ ,םיבושח 19 ןּופ
 ךָאנ טימ טרעסערגרַאּפ ָאולַא טרעװ ,1678 ןּופ המישר

 :טימ 23 לָאצ יד רעדיװ רימ ןעמּוקַאּב םּורַא-ױזַא 4

 .עוויטּוקעזקע רעד ןּופ ףרעדילג

 -ָאּפ ןּוא עיצילַאג-חרומ טניימעג רעכיז ָאד טרעוו ןסייר רעטנּוא (*

 ןיא ;רּוטַארעטיל צשידיי-טינ יד ףירגַאּב םעד טייטשרַאפ יוזַא ;עילָאד

 ,ד צ ר --.דנַאלסּורסיײוו טגיימעג ךצלטנייוועג טרצוו ףעשידיי רעד

 טלָאװע ג

 .ַאֹּב ךיוא ךעלדנע טרעװ טַאטלוזער רעקיזָאדרעד
 ןוא 1762 ןרָאי יד ןּופ תומישר יד ךרּוד טקיטעטש
 יופ עוװיטיקעזקע רעד ּוצ ןּבָאה טײצ רענעי ןיא .4
 רעטערטרַאפ 4 ּוצ (א :טרעהעג דנַאּברַאפ ןשידי םענ
 המישר) ןליוּפ-ןיילק ןּוא ןליוּפ:סיױרג "רעדנעל , יד ןּופ
 "רעדנעל , יד ןּופ רעטערטרַאפ 3 ּוצ (ב ;8 -- (2
 רעטערטרַאפ 1 (ג ;6 --(1764 המישר) ןילָאװ ןּוא ןסייר
 ןּוא 1762 ןּופ תומישר) שטשָאמַאז:םעלעכ "דנַאל , םענּופ
 הליהק רעקידנעטשּבלעז רעד ןּופ -- 1 ןּא (4
 -- (הכולמ רעד ּוצ רַאּבלטיממּוא טרעהעג טָאה) װָאשעשזר
 .רעדילגטימ 16 -- ָאולַא םענייאניא 2

 ןפוא ןקידנגלָאפ ןפיוא רימ ןפרַאד לָאצ עקיזָאדיד
 : ןייז אלממ

 טינ -- ןויװעגנָא ןיוש ןּבָאה רימ יװ) יד ןיא
 "רעדנעל , יד רַאפ גנוטערטרַאפ ַא טלעפ תומישר (עלֹופ
 :ײװצ רעד ןּופ תומישר יד טיול ,לשימעשּפ ןּוא ןילּבּול
 .רַאפ לָאצ יד טָאה טרעדנּוהרָאי ןט17 ןּופ טפלעה רעט
 טלקַאװעג ךיז רעטרע עדייּב עקיזָאדיד ןּופ רעטערט
 סָאװ ,1764 1162 ןּופ טײצ רעד ּוצ ,5 ןּוא 4 ןשיװצ
 אמּתסמ לָאצ רעײז ךיז טָאה ,טציא ןטכַארטַאּב רימ
 ,שטשָאמַאז--םעלעכ זיירק רעד לייװ ,3 זיּב טרעדנימרַאפ
 ,ןילּבּול "דנַאל, םּוצ טרעהעג רעהירפ טָאה רעכלעװ
 ןיא טלײטעגּפָא טרעדניהרָאי ןט17 ןיא ךָאנ ךיז טָאה
 רענעגייא ןַא טימ "דנַאל , קידנעטשּבלעז ַא ןרָאװעג זיא
 תומישר יד ןיא קּורדסיוא םּוצ טמּוק סָאד) גנוטערטרַאפ
 טימ טרירּוגיפ שטשָאמַאז--םעלעכ ּואװ ,1764-1162 ןּופ
 ןּבָאה רימ עכלעװ ,םישאר 16 יד ּוצ ,(רעטערטרַאפ 1
 רימ ןפראד ,1764-1762 ןּופ תומישר יד ןיא ןענופעג
 =ױזַא ,לשימעשּפ ןּוא ןילּבול רַאפ 3 ןּבעגּוצ ָאולַא ךָאנ
 טנכער .םישאר 19 ןופ רעפיצ ַא רימ ןעמיוקַאּב םּורַא
 ןיא ןלעפ סָאװ ,םיבּושח עטסכעה 4 יד ּוצ ךָאנ ןעמ
 םעד ,דעוה:סנרּפ םעד -- המישר רעטנַאמרעד רעד
 ,רַאטערקעס-טּפױה םעד ןּוא ןלדּתש-הכּולמ םעד ,בר ןטסטלע
 ַאֹּב שילַאטנעמוקָאד טייצ רענעי רַאפ זנּוא ןענייז עכלעו
 רעפיצ עקיּבלעזיד לָאמַארעדיװ רימ ןעמּוקַאּב -- ,טנָאק
 רַאפ טלעטשעגטסעפ רעירפ ןיוש ןצָאה רימ עכלעװ 3
 ,טרעדנּוהרָאי ןט17 םענופ טפלעה רעטייווצ רעד

 טָאה'ס ןכלעװ ּוצ ,טַאטלוזער רעכעלטייהנייא רעד
 :ײשרַאפ ןּופ תומישר יד ןּופ ןילַאנַא רעד טריפעג זנּוא
 טָאה םוטנדיי עשיליוּפ סָאד ןַא ,טזײװַאּב ,ןטיצ ענעד
 =עג דעו ןּופ עװיטוקעזקע יד ןלעטשפיונּוצ םייּב ךיז
 ָאד טָאה ןעמ :ּפיצנירּפ ןטמיטשַאּב ַא ייּב ןטלַאה

 םעד ןופ ליּפשײּב םעד ןָאטכָאנ
 ,םילשורי ןיא (הנטק ןירדהנס) ןירדהנס םעגײלק
 ןיא .רעדילגטימ 23 ןּופ ןענַאטשַאּב ךיוא זיא רעּכלעװ
 דנַאּברַאפ ןשהכּולמלַא ןשידי םענּופ עוויטּוקעזקע רעד
 םעניײלק, םענופ עיצידַארט עטלַא יד טָאה ןליוּפ ןיא
 ,ךשמה ריא ןעניפעג טלָאזעג "ןירדהנס
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 ןיד:תיּב ןטסכעה ןופ רעדילגטימ יד

 טרעװ 1533 רָאי ןּופ ןטנעמּוקָאד יד ןיא ןיוש

 "עטנרעלעג עשידיײ, יד ןּופ ןיד:תיּב רעד טנָאמרעד

 ןיא .םידירי רענילּבּול יד ףיוא (סס1ס103 136860ס:װו)

 =יס גיגנעק ןכרּוד ןיד:תיּב רעקיזָאדרעד טרעװ 1540 רָאי

 -יטסניא רעװיטַאטירָאטױא ןַא ּוצ ןּביהרעד 1 דנּומזיג

 לָאצ יד ןַא ,טּמיטשַאּב ךיוא טרעװ קיטייצכיילג ,עיצוט

 -ַאּב ,ןיד-תיּב ןטסכעה םעד ןדליּב סָאװ ,םינייד

 "ףעדנעל , יד ןופ םינייד 2 ּוצ :ןָאורעּפ 7 ןּופ טייטש

 יבול ןּופ -- 1 ןּוא ,ןסײר ןּוא ןליױּפ-ןיײלק ,ןליוּפ-סיורג
 ינַאגרַא ןַא ןיד-תיּב רעד טרעװ טייצ רעד טימ ,(?ןיל

 ןיז סלַא ,"דעו ןסיורג, ןופ לײטדנַאטשַאּב רעש
 עקינײא ךיוא טָאה עכלעוו ,גנּולײטּפָא עשידִיִרּוי

 יז טקיטפעשַאּב רקיע רעד רעּבָא ,סעיצקנופ ערעדנַא

 ,םינינע:סטכירעג טימ דעו ןּופ ןעגנוציז יד תעּב ךיז

 ןּופ גנונעדרָארַאפ רעטנַאמרעד רעד טימ םכסה ןיא
 טלייװעג ןיד:תיּב ןטסכעה ןּופ רעדילגטימ יד ןרעװ 0
 נָא ףרַאדמ יװ ,ןגעלפ ןלַאװ יד ."רעדנעל , יד ךרּוד
 ץנַאג טינ ַא .םידעו ענילק יד ףיוא ןעמוקרָאפ ,ןעמענ
 ןויא קינָארּכ רעטנַאקַאּב רעד ןיא עלעטש ערָאלק
 םעד ןגעװ טדער עכלעװ ,רעװָאנַאה ןתנ ןּופ "הלּוצמ
 :ילגטימ יד ןַא ,הרעשה יד ּוצ טזָאל ,ןיד:תיּב ןטסכעה
 רעטשרע רעד ןיא ןגעלפ ןיד:תיּב ןטסכעה ןּופ רעד
 ןכרוד ןרעװ טלײװעג טרעדנּוהרָאי ןט17 ןּופ טפלעה
 ענײלק יד ךרּוד -- רעירפ יװ טינ ןּוא "דעו ןסיורג,
 קינָארכ רעקיזָאדרעד ןּופ לטיּפַאק ןטצעל ןיא .םידעו
 ןיא טגעלפ הליהק:טּפוה רעדעי ןּופ, :טגָאזעג טרעװ
 -- טנימ רע) סנרּפ 1 ןעמּוק ַאלסָארַאי רעדָא ןילּבּול
 :סיוא (םישאר) םיסנרּפ יד ןגעלכ ןטרָאד ,(הנידמ-שאר
 :ליּבעג ןּבָאה עכלעװ ,ןלױּפ ץנַאג ןּופ םינּבר 6 ןּביילק
 סיװעג טרעװ ָאד) "תוצרא 'ד ןּופ עיצוטיטסניא יד טעד
 .(ןיד:תיּב רעטסכעה רעד טניימעג

 רעװָאנַאה ןתנ עכלעוו ,רעדילגטימ 6 ןופ לָאצ יד

 ,ןעװעג סע ןענייז שיטקַאפ ןשלַאפ רעכיז זיא ,ןָא טיג

 ןעמ ןָאק סָאד .1 ,טנָאמרעד ןּביוא ןיוש ןּבָאה רימ יװ

 סָאד ,1540 רָאי ןּופ געליווירּפ םענּופ רָאנ טינ ןעעז

 טמַאטש סָאװ ,המישר ַא ךרוד טקיטעטשַאּב ךיוא טרעװ

 םענּופ ףעדילגטימ 7 יד ּואװ ,1596--95 רָאי ןּופ

 ךעלטנעמָאנ ןרעװ רעטערטרַאפ ערעייז ןּוא ןיד-תיּב

 ,(5 טנכערעגסיוא

 -געצ רעוװצשרַאוװ םעניא לקירטַאמ-ןיֹורק רעשיליוּפ (2

 ,200-269 .ז ,57 דנַאּב ,װיכרַא-לַארט

 ,(1914 עװקסָאמ) "דנַאלסּױר ןיא ןדיי יד ןופ עטכישענ, 'לגפ (2

 .(שיסור) "הימ , גאלראפ ,171 יז ,1 .ֹּב

 ןיוש יז ןּבָאה רימ לייװ ,טכַארטַאּב

 יד ןּױא צטרינגעלעד צכעלטנגייא יד ןש

 .7דעו ןסיורג; םעניא רעריטסטקַאט

 ,טגָאועג טרעװ 1153 רָאי ןופ טנעמויקָאד ַא ןיא
 ןסיורג, ןיא ןגעלפ ןטַאנעלעד עכעלטנגייא יד ץּוחַא זַא

 :יסקַאט, ענעפּורעג װַא יד ןעמענ לײטנָא ךיוא "דעו

 :יַסקַאט רעטנּוא ,(1753 רָאי םּוצ 1 הפסוה ילגפ) "רער

 ,דעו ןּופ רעמענלײטנַא עגעי ןייטשרַאפ ןעמ ףרַאד רער

 םינינע-רעײיטש יד טימ טנַאקַאּב ןעװעג ןענײז סָאװ

 -געל, יד ןּופ ןטײהנגעלעגנָא-ץנַאניּפ יד טימ ללכּב ןּוא

 ןסיורג, ןּופ ןעגנוטַארַאּב יד תעשּב ןּבָאה סָאװ ןּוא "רעד
 םעד טל .עיסימָאק:ץנַאניפ ןייז טעדליּבעג "דעו

 :ײא, יד ןּופ לָאצ יד זיא 1753 ןּופ טנעמוקַאד ןטריטיצ
 ןּוא 25 ףיוא טמיטשַאּב ןעװעג ?עטריגעלעד עכעלטנג

 ,ןעֿפ טעז םעד ןּופ .22 ףיוא -- ?רעריסקַאט, יד ןּופ

 טָא ןּופ ןענַאטשַאּב זיא סָאװ) עיסימָאק:ץנַאניפ יד זַא
 ַא ןופ .רעדילגטימ 22 טַאהעג טָאה (רעריסקַאט יד
 עיסימָאק-ץנַאניפ רעד ןיא זַא ,רימ ןסייװ רוקמ ןטייוװצ
 יד (א :רעריסקַאט םינימ יײװצ טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה
 ר:6:תםוסצ שס-) רעריסטקַאט-ץניװ ָארַּפ ענעפּורעג:וזַא

 ןּופ ןעגנוטלַאװרַאפ-להק יד עכלצעוו ,(ןס66642ס8} 6

 :קּורטסניא טימ ןקיש ןּוא ןלייוסיוא ןגעלפ "רעדנעל , יד
 -טּפיוה ענעפּורעג-ױזַא יד (ב ;"דעו ןסיורג, םּוצ סעיצ

 ןרעװ ןגעלפ עכלעװ ,(/:ס:מוסע 8661 רעריסקַאט
 ןּבָאה ןּוא אפּוג "דעו ןסיורג; ןכרוד ןּבילקעגסױא
 ןעגייז ייז .הנידמ:ישאר יד ןּופ םּויגעלַאק םּוצ טרעהעג

 :עד ןּוא ,עװיטּוקעזקע רעד ןּופ רעדילגטימ ןעוועג ןּכ?םא
 ןיא רעמ טינ ײז ןעמּוק גנּונעּכער רעזנוא ייּב רעּביר

 ןיא ןעמּונעגנײרַא
 רעד ןּופ רעדילגטַימ לָאצ יד ןלעטשטסעפ םִייּב ןוּכשח

 טיול זַא ,ןקרעמַאּב ּוצ קיטיונ ךָאנ ןיא סע .עװיטּוקעוקע

 ןּופ לָאצ יד טײצ רענעי ןיא טָאה 1740 ןּופ עלעװק ַא
 ,(44 ןּוא 5 ןשיװצ טלקַאװעג ךיז רעריסקַאט:טּפיוה יד

 גנּוויײװנָא יד ךיז טיצַאּב סע ןכלעװ ףיוא ,1753 רָאי ןיא

 ,עיסימָאק-ץנַאניפ רעד ןּופ העדילגטימ לָאצ רעד ןגעוװ

 ,סיוא טמּוק ןפוא ַאזַא ףיוא .7 ןעװעג קיטנָאק סע ןענײז
 ךָאנ רימ ןפרַאד "עטריגעלעד עכעלטנגייא , 25 יד ּוצ זַא

 ?ּוקַאֹּב רימ .רעריסקַאט=ץניװָארּפ (22-7) 15 ןענעכערוצ

 ."דעו ןסיורג,; םענּופ רעמענלייטנָא עיינ 40 ןּכ-םא ןעמ

 -קַאט:ץניװָארּפ ןּוא ןטַאגעלעד 40 לָאצ עקיּבלעזיד
 עקידנגלָאפ ןענעכערַאּב רימ ּביוא ,ךיז טמּוקַאּב רעריס

 :םיטרּפ ערעכיז שילַאטנעמּוקַאד
 ,טלייצרעד טרעװ 1666 רָאי ןּופ טנעמּוקָאד ַא ןיא

 סָאװ ,ןילָאװ "דנַאל; ןּופ "דעו םעניילק, םעד ףיוא זַא

 :טעּברַא ןיימ ילגפ (
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 ןסיורג, םּוצ ןעניײז ,ןעמּוקעגרָאפ רָאי םענעי ןיא זיא

 ?ואוועי לסוי -- ןטַאגעלעד 2 ןרָאװעג ןּבילקעגסיוא "ךעו

 ,(5 הָארטסָא ןופ גילעז ןרהא ןּוא ץענעמערק ןּופ שטיװָארָאז

 :הליהק יד ןּבָאה 1743 רָאי ןּופ העידי ַא טול :רעטייוו

 טקישעג (גרעּבמעל ןָא) ןסייר ןּוא ןילּבּול ,עקָארק ןזיירק

 "דעו םעניילק, ןפיוא ,(6 רעריסקַאט 2 "דעו ןסיורג, םּוצ
 (ינַאשעשזּב ןיא ןעמּוקעגרָאפ} 1740 רָאי ןיא ןסײר ןיא

 ןטַאגעלעד 4 ןּבילקעגסיוא ,גהנמ ןטלַא ןטיול ,ןעמ טָאה

 :עּביא ןּופ 2 ןוא גרעּבמעל ןּופ 2 -- "דעו ןסיורג, םּוצ

 סָאװ ,"דעו םעניילק; ןּופ סּולשַאּב ןטיול ,(?"דנַאל , ןקיר

 ,עצינפאטס ןיא 1754 רָאי ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא

 ;(פטַאגעלעד 1 ךעלגעמ ;2 ןּבילקעגסיוא ןעמ טָאה

 ןקיש טפרַאדַאּב ךיוא טָאה ןטַאגעלעד לָאצ עקיּבלעזיד

 רעד -- "דנַאל, ןשיליוּפ-ןיילק ןּופ זיירק רעטייוצ רעד

 1673 ןּוא 1671 ןרַאי יד ןּופ ןעגנּומיטשַאּב טַיול .רעװעקַארק

 ןפיוא ןטָארטרַאפ ןעוועג להק:זיירק רענזיוּפ רעד זיא

 טָאה 1664 רָאי ןיא ;(5 ןטַאגעלעד 2 טימ "דעוו ןסירג;

 תעּב ,(1סטַאגעלעד 1 רָאנ טקישעג להק רענזױּפ רעד

 ןשיליוּפ-סיורג ןּופ ןעגנּוטלַאװרַאפ-הליהק עקירעּביא יד

 3 טקישעג ,ןײז רעשמ ףרַאד ןעמ יװ ,ןּבָאה *ךגַאל ,

 : ,ןצַאגעלעד

 זַא ,ןעעז ןעמ ןעק ןרעפיצ עטכַארּבעג יד ןּופ

 ןּוא ןליוּפןײלק ,ןליוּפ-סיורג יװ ,תונידמ עסיורג עכלעזַא

 טינ ןטָארטרַאפ ןעװעג "דעו ןסיורג; ןפיוא ןענייז ןסייר

 יד קידנענעכערניירַא ןיוש) ןטַאגעלעד 4 ךרּוד יװ רעמ

 (רימָאדנַאס ,לשמל ,יוװ להק:זיירק ַא ףיוא ןּוא ,(רעריסקַאט

 ,ןטַאגעלעד 2 יװ רעמ טינ סיוא טמּוק

 עיונעג 2 ןּופ ךמס ןפיוא ,טציא ןכּב ןענעק רימ

 עקידנעטשּבלעז ןּוא ןוירק ,רעדנעל יד ןּופ תומישר

 ןּוא ןטַאגעלעד לָאצ ענײמעגלַא יד ןענעכערַאּב ,תוליהק

 תומישר עקיזָאד יד ."דעו ןסיורג; םּוצ רעריסקַאט ךיוא

 -- ערעדנַא יד ןּוא (111717 רָאי ןּופ -- עניא :ןעמַאטש

 ,(12 1764 רָאי ןּופ

 ,(שיסױר) ,ווָאנּבּוד .ש (5

 .28 .ז- ,4 .ב ,4
 -געצ רצװעשרַאװ) לַאנּוּבירט-ץנַאניפ רעמָאדַאר ןּופ ןטקַא ילגפ (6

 ,430--426 .ז ,17423 רָאי םענּופ (וויכרַא-לַארט

 .(4 לקיטרַא) 2692 .ז ,571 דנַאּב ,ןטקַא-דָארג רעגרעבמעל (=

 8610/886 2טצ (06- ;טעּברַא עטנָאמרעד רעירפ ןיימ ךךיֹוא 'לגפ

.640 50810846 

 .ילָאטָא, טּוטיטסניא-לַאנָאיצַאנ רעגרעּבמעל ןּופ טּפירקסּונַאמ (5

 עניימ ךיֹוא עז ;(15 לקיטרַא) רעטייו ןּוא 220 .ז ,202 .מּונ ,"םּואעג
 ,606 .ז ,וו"אא "עגערטייּב , עטנָאמרעד

 9) 1{ 061165, ,(6050810816 4061: 90406ת :ם 10168 , גת

 102159021119 610. 1864, ק. 368.

 ) ,308--367 יז ,טרָאד 0

 .ז 219 .מּונ ,"םואצנילָאסָא- רעגרעּבמעל ןּופ טּפירקסונַאמ (1

 .וו"א 2

 ,(וויכרַא-לַארטנעצ רעוועשרַאװ) 1765 ןּופ ןטקַא-עיצַאדיוװקיל (15

 ,126--121 .ז

 "דָאכסָאװע } "םידעו עניילק יד.
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 .לֵא רעשידיי רעד זיא 1717 ןּופ המישר רעד טיול
 ;ןופ ןענַאטשַאּב טײצ רענעי ןיא דנַאּצרַאפ רעשהכולמ

 =טּפיוה םעד טימ רימָאדנַאס:עקָארק) "רעדנעל, 6 (א
 םעד טימ ןליוּפ:סיורג ,עקָארק ייּב רימיזַאק ןיא להק
 ןילַאװ ,ןילּבּול ,ןסייר -- ךיוא ןּוא ,ןזױּפ ןיא להק:טּפױה
 ,(עילָאדָאּפ ןּוא

 =ַאז ,ןלעּב-טעלעכ) ןקריצַאּב רעדָא ןזיירק 6 (3
 .(ןישטָאקיט ןּוא וָאנַאכעיצ ,וָארגנעװ ,לשימעשּפ ,שטשָאמ

 *עשּפ) ןעגנּוטלַאװרַאפ-הליהק "עקידנעטשּבלעז, 4 (ג
 .(* (וָאשעשזר ,לימָארּבָאד ,ַאלסָארַאי ,לשימ

 -לעטשעגטסעפ ןּביױא יד טיול ,ןכּב ןעמּוקַאּב רימ
 ןטַאגעלעד לָאצ ענײמעגלַא עקידנגלָאפ יד ,םיללּכ עט

 םוצ ןעגנוטלַאװרַאפ-להק ןּוא ןזיירק ,"רעדנעל, יד ןּופ
 :"דעו ןסיורג;

 םענייאניא) 24 -- ןטַאגעלעד 4 ּוצ ?רעדנעל, 6
 -גיא) 12 -- ןטַאגעלעד 2 ּוצ ןזיירק 6 ,(רעריסקַאט טימ
 -הליהק "עקידנעטשּבלעז; 4 ,(רעריסקַאט טימ םענייא
 טימ םעניאניא) 4 -- טַאגעלעד 1 ּוצ ןעגנוטלַאװרַאפ

 ,רעריסקַאט ןּוא ןטַאגעלעד 40 -- ןעמַאזּוצ ,(רעריסקַאט ;

 רימ ןענעכער תוליהק "עקידנעטשּבלעז, יד רַאפ
 לָאצ עטסנעלק טסכעלגעמ יד .ה .ד ,טַאגעלעד 1 ּוצ
 -רַאפ םעניא רימ ןעניפעג ּוצרעד ךמס ַא .רעייטשרָאפ
 עלעירָאטירעט עטסערג יד עגונּב ּפיצנירּפ-סגנוטערט
 =עג ןענײיז ןקריצַאּב רעדָא ןזיירק יד ּביוא : ןטייהנייא
 ןיא ,עטריגעלעד 2 ןרּוד יװ טינ רעמ ןטָארטרַאפ ןעוו
 -- ןטיײהנייא עטסנעלק יד זַא ,ןלעטשּוצרָאפ ךיז רעוװש
 =רַאפ עקיּבלעזיד ןּבָאה ןלָאז -- תוליהק עקידנעטשּבלעז יד
 ַא ףיוא ןציטש ךיוא ייּברעד ךיז ןענעק רימ ,גנוטערט
 -בלעז, רעד רעכלעװ טיול ,1672 רָאי ןּופ גנּוליײטטימ

 "ךעו ןסיורג , ןפיוא ןיא ןישטָאקיט להק "רעקידנעטש
 ןעק'מ {(:5טַאגעלעד 1 ךרּוד ןיולּב ןטָארטרַאּפ ןעװעג
 עקירעּביא יד ןַא ,ןעמעננָא טכער ןלּופ טימ רעּבירעד
 =רַאפ ןעוועג ןענייז ןעגנּוטלַאװרַאפ-הליהק "עקידנעטשּבלעז ,
 ,ללּכ ןקיּבלעז ןטיול ךיוא ןטָארט

 :יסקַאט:ץניװָארּפ ןּוא ןטַאגעלעד 40 ןּופ לָאצ יד
 רעד ןּופ ךמס ןפיוא טנכערעגסיוא ןּבָאה רימ סָאװ ,רער
 רעד טיול ךיוא רַימ ןעמּוקַאּב ,1717 רָאי ןּופ המישר
 ,1764 רָאי ןּופ המישר

 דנַאּברַאפ-הליהק רעשידיײ רעד זיא 1764 רָאי ןיא
 :ןּופ ןענַאטשַאּב

 ?סיורג (2 ,רימָאדנַאס-עקָארק (1 :ןקריצַאּב 15 (א
 =ַאלװ (5 ,(** ועיק:ןילָאװ (4 ,ַאלצַארּב:ןסײר (3 ,ןלױּפ

 -ַאטשרַאפ ןרעוו ןעגנוטלַאוורַאפ-הליהק *עקידנעטשּבלעז , רעטנּוא (*

 .ד ע ר- .הכּולמ רעד ּוצ רַאּבלטיממּדא טרעהעג ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןענ
 ףאוו ,1912 (שיסּור) ?ַאנירַאטס .רוועיא ןיא װָאנּבּױד .ש עע (32

 .ןישטָאקיט ןגעוו דצו םענּופ ןסּולשַאּב יד טכעלטנפערַאפ ןצנייז סע
 טָאה וועיק ט ָאט ש יד ,טנגעג רעוועיק טגיימעג טרעוו ָאד (:*

 ,דע ר -- ,דנַאלסור ּוצ טרעהעג טלָאמעד
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 =עכ (9 ,ןילּבּול (8 ,לשימעשּפ (7 ,הָארטסָא (6 ,רימיד
 ,וָארגנעװ (12 ,עילָאדָאּפ (11 ,שטשָאמַאז (10 ,זלעּב"םע י
 .וָאנַאכעיצ (15 ,ןישטָאקיט (14 ,וָאשעשזר 3

 טימ עקָארק יּב רימיזַאק (1 :תוליהק-זיירק 3 ,ב
 יד טימ ןילּבּול טָאטש יד (2 ,תוליהק עקיאייּברעד יד
 :רעד יד טימ ןווּפ טָאטש יד (3 ,תוליהק עקיאייּברעד
 ,תוליהק עקיאייּב

 ײּב וָאפעזָאי (1 :תוליהק "עקידנעטשּבלעז, 4 (ג
 .ץעשזיזדנעימ (4 ,ַאקילָא (3 ,לשימעשּפ (2 ,לסײװ רעד
 .  יקסַאילדָאּפ

 ןּפיצנירּפ:סגנּוטערטרַאפ עטלעטשעגטסעפ יד טול
 =עד 30 -- 2 ּוצ 15 :לָאצ עקידנגלָאפ יד רימ ןעמוקַאּב
 =קַאט ןּוא ןטַאגעלעד 6 -- 2 ּוצ 3 ,רעריסקַאט ןּוא ןטַאגעל
 ןעמַאזּוצ ,רעריסקַאט ןּוא ןטַאגעלעד 4 -- 1 ּוצ 4 ,רעריס
 .רעריסקַאט ןּוא ןטַאגעלעד 40 -- ָאולַא

 ןשיװצ טײצ רעד ןיא סָאװ ,ףיורעד טקּוקעג טינ
 ןעגנּורעדנע ןרָאװעג טריפעגכרּוד ןענייז 1764 ןּוא 7
 ןשיליּפ ןּופ גנוליטניא רעװיטַארטסינימדַא רעד ןיא
 ןטַאגעלעד 40 ןּופ לָאצ יד ,ןעעז רימ יװ ,זיא ,םּוטנדיי
 ךרוד ךיז טרעלקרעד סָאד .טרעדנעעג טינ ןּבילּבעג ךָאד
 :סיוא דלַאּב טעװ זנּוא ןכלעװ ןגעװ ,וויטָאמ ןקיטכיוו א
 .ןדייר ּוצ ןעמּוק

 ןיוש יד ןּוא רעריסקַאט ןּוא ןטַאגעלעד יד ץּוחַא
 :וקעזקע:טּפיױה רעד ןּופ רעדילנטימ עטנָאמרעד רעירפ
 :לײטנָא ןײק רעמ ךיז ןזָאל ןיד-תיּב:טּפױה ןּוא עוויט
 ןענעכער .ןעלעטשטסעפ טינ "דעו ןסיורג, ןֹופ רעמענ
 רימ ןעמּוקַאּב ,ןרעפיצ עטכַארּבעג עלַא יד ףיונּוצ רַימ
 םענּופ לעטשנעמַאוּוצ ןקידנגלָאפ םעד
 ,עװיטּוקעזקע רעד ןּופ רעדילגטימ 23 :"דעו ןסיורג,
 עטריגעלעד 40 ,ןיד:תיּב ןטסכעה םענּופ רעדילגטימ 7
 .רעמענלײטנָא 70 -- ןעמַאזּוצ .רעריסקַאט ןּוא

 קנַאדעג םעד ףיוא רעדיװ טקעװ לָאצ עקיזָאדיד
 :ּוקעזקע יד :ןירדהנס ןּופ לעטשנעמַאזּוצ םעד ןגעוו
 עג טָאה רעדילגטימ 23 עריא טימ דעו םענּופ עװיט

 רעד ןּוא ,"ןירדהנס םעניילק, םעד ןריטנעזערּפער טלָאז
 םעד -- רעדילגטימ 70 ענייז טימ אפּוג "דעו רעסיורג,
 =קע רעד ןשיװצ גנַאהנעמַאזּוצ רעד ."ןירדהנס ןסיורג;
 סנירדהנס עדייּב ןשיװצ ןּוא "דעו; םעד ןּוא עוויטּוקעז
 ןעמ ןעק סָאד יװ ,רעקילעפּוצ ןיק טינ רעכיז זיא
 ןתנ ןּופ "הלוצמ ןֹוי ןיא עלעטש רעסיװעג ַא ןּופ ןעעז
 :קַארַאכ ןטרָאד טרעװ "דעו רעטיורג, רעד .רעװָאנַאה
 ןּופ תופיסא יד, :רעטרעװ עקידנגלָאפ טימ טריזירעט
 רע ד ןּבָאה תוצרא עּברא יד ןּופ (םישאר) םיסנרּפ יד
 .תיוגה תכשל ןיא ןירדהנס םעד ןָא טנָאמ
 תּוכלמ ןיא ןדיי עלַא ןטּפשמ ּוצ חוּכ ַא טַאהעג ןּבָאה יז
 ןגײלּוצפױרַא ןּוא תונקּת ןּוא ןצעזעג ןזָאלּוצסױרַא ,ןלױּפ
 ."ןעזנייא רעיײז טיול ןפָארטש

 ןעװעג זיא סָאװ ,ןלױּפ ןיא קלָאפ עשידיי סָאד
 םעד טריאּורטסנָאק טָאה ,עיצידַארט רעטלַא רעד יירט
 ןשידּומלּתישילּביּב םעד טיול עימָאנָאטױא ןייז ןּופ ןינּב
 סָאװ ,ךעלדנעטשרַאֿפ ןיא ןפוא םעד ףיוא ןּוא .לעדָאמ
 ?רַאפסּבלעז רעשידי רעד ןּופ ןענַאגרָא עטסכעה יד
 ןּופ רעטסּומ ןטיול ןרָאװעג טעדליּבעג ןענייז גנוטלַאװ
 טָאה ןעמ גנערטש יװ .ןירדהנס ןסיורג ןוא םעניילק
 רבוע טינ רָאנ יֹּבַא ,ּפיצנירּפ םעד ייּב ןטלַאהעג ךיז
 *מַא טזייװַאּב ,70 לָאצ רעלענָאיצידַארט רעד ףיוא ןייז
 זיא 1764-1717 ןּופ ךשמ ןיא סָאװ ,טקַאפ רעד ןטסעּב
 יא יד םגה ,ןרָאװעג טרעטערגרַאפ טינ לָאצ עקיזָאדיד
 טײצ רעד ןּופ ךשמ ןיא זיא עיצַאזינַאגרָא עטסקיניײװענ
 יד ןּופ ,ןזירק יד ןּופ לָאצ יד .ןרָאװעג טריזימָאטַא
 טָאה תוליהק ?עקידנעטשּבלעז, ןּוא ןעגנּוטלַאװּרַאפ:להק

 -גגײא טלָאװ סָאװ ,טרעסערגרַאפ דנטײדַאּב רדסּכ ךיז
 רעד ןּופ גנּורעסערגרַאפ ַא ּוצ ךיוא ןריפ טפרַאדַאּב ךעלט
 זיא ךָאד ןּוא- ,"דעו ןסיורג, םעניא עטריגעלעד לָאצ
 ןיא ןּבעל סָאד .ענעגייא יד ןּבילּבעג קידנעטש לָאצ יד
 רעּבָא טָאה סע ,טריצילּפמָאק רעמ ןּוא רעמ ץלַא ןרָאװעג
 ּפָאק םעד ןגיוּב -- ךעלרעסיוא תוחּפה:לכל -- טזּומעג
 2 .עיצידַארט רעטלַא רעד רַאפ
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 6 (לאיוצטַאמ-וויכרַא טיופ

 (עשרַאװ ףעּפיש ,י ר"ד ןּופ

 רימ סָאװ ,"תוצראה דעו, םעד ןגעװ ןלַאירעטַאמ יד
 עשיליוּפ יד ןופ ןעמונעגסױרַא רימ ןּבָאה ,ָאד ןקּוּרד
 דעו ןגעװ ןלַאירעטַאמ ןענייז טציא זיּב .ןװיכרַא
 - ןעמַאנסיוא עניילק ץנַאג טימ - ןלעװק עשיליוּפ ןּופ
 רעשירָאטסיה רעד ןיא ןּוא טכעלטנפצרַאפ ןעװעג טינ
 .ןרָאװעג טצּונעגסיױא טינ רּוטַארעטיל

 ןימ םעד טכַא ןיא ןעמּונעג טינ ָאד ןּבָאה רימ
 ,"תוצראה דעו; םעד ףיוא םגה ךיז טיצַאּב סָאװ ,לַאירעטַאמ
 ןימ םעד טינ ךיוא ,עיסעס רעטמיטשַאּב ַא ףיוא טינ רעּבָא
 טינ ,ןעגנּומיטשַאּב ערעדנַא טלַאהטנַא סָאװ ,לַאירעטַאמ
 ןכלעזַא סלַא דעו םעד ןגעוו

 ןריּפּווג ןטסעגער יד
 :רדס ןקידנגלָאפ

 ןטיול ,שיגָאלָאנָארכ רימ
 יד ןּופ טרָא םעד רימ ןּביג טשרעּוצ

 ןעגנּולדנַאהרַאפ יד ןַאד ןּוא עטַאד יד ,ןעגנּוציז-דעו
 ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,םינינע יד רעדָא ,ןסּולשַאּב ןּוא
 ןעגנערּב ּוצ ךיוא ךיז רימ ןעימַאּב ייּברעד .םויה-רדס ןפיוא
 ןענגוציז יד ןיא טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד
 ןלעװק יד ןיא רעּבָא ןרעװ ןענָאזרעּפ עקיזָאדיד ; דצו ןּופ
 ,טנָאמרעד קידנעײגיײּברַאפ רָאנ ךעלטנייוועג

 : -ַאמ ןענופעג רימ ןּבָאה ןויכרַא עשיליוּפ יד ןיא

 רעד - הפוקּת ףעטצצל ןייז רַאפ רָאנ דצו ןגעוו לַאירעט

 -גּוהרָאי ןט17 םעד עגונּב .טרעדנּוהרָאי ןט18 ןרַאפ רקיע
 ןרַאפ - רָאי ייוצ רַאפ רָאנ תועידי רימ ןּבָאה טרעד

 זיא רעטייװ ןּוא 1712 ןּופ קידנּבײהנָא .1694 ןוא 6
 טיב ךָאנ ךיוא רעּבָא ,לַאירעטַאמ רעמ ליפ ןַארַאפ ןיוש
 ןױש רימ ןפערט רעטייו ןּוא 1729 ןּופ .רעלּופ ןייק
 עקינייא טימ ,רָאי ןדעי רַאפ טעמּכ רעלּוגער לַאירעטַאמ

 - "תוצרא עּכרא דצו; םענּופ רָאי ןטצעל ןזיּב ,ןעמַאנסיױא

 ,1164 זיּב

 -לָאפ ןּופ ןעמּונעגסױרַא רימ ןּבָאה לַאירעטַאמ םעד
 : ןלעווק צקידנג
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 ,ָאילַאפ ןטיז 823 ןּופ ןטקַא דנַאּב ַא -- ם019665) 5

 היכרַא-טּפיוה רעװעשּרַאװ ןיא ךיז טניפעג סָאװ
 1. = ןריטיצ םייּב גנּוצריקּפָא ,(םעסתושטזה (616שת6)

 ןיא ךיוא) "ןיורק רעשילױּפ רעד ןּופ לקירטַאמ, 2
 יז. א - גגּוצריקּפָא ; ((יכרַא-טּפיוה רעװעשרַאװ

 "ראוו) 2048 (0סנתזת15818118 162ת1 280000160518 43

 2.0 תם. - גגּוצריקּפָא ;סויכרַא-טּפיוה רעוועש

 2648 1ע12טת8118 28640016ת518 64

 2.1. תם, - גנּוצריקּפָא ;(ויכרַא-טּפיוה

 העוועשרַאװ) -- 2048 ססזמזת1510ת1פ 1,60201:60515 (5

 2. 0. 160ק. - גנּוצריקּפָא ;(וויכרַא-טּפיוה

 2648 1061010/שתו (00תזת1558:18)!טזת 1,ט21ותסתפוטתמ (6

 2.1} 6.ץטט} --  גנּוצריקּפָא ;(ויכרַא-טּפױה רעװעשרַאװ)

 ײַאנ ןשיליױּפ םעגּופ טנעמּוקָאד רעכעלטפירשטנַאה 07

 ,גרעּבמעל ןיא "םּואענילָאסָא, טוטיטסניא-לַאנָאיצ
 - : .(ןלאירעטַאמ-ויכרַא) ןטקַאדדָארג (8

 רעװעשרַאוװ)
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 .קסרָאװ עש ּפ :גנוציז רעד ןופ טרָא
 .טסּוגױא ןיא :גנּוציז עטלעטשעגטסעפ-לַאטנעמּוקָאד
 -ַאּב טָאה "תוצראה דעו, םענּוּפ גנּוציז רעד ףיוא

 רעצנַאג רעד רַאפ האולה ַא ןרעװ טריציפיטַאר טפרַאד
 26.000 ןּופ םּוכס ןיא ןליּפ ןּוּפ גנּורעקלעפַאּב רעשידיי
 ,טקַא ןדנפערטַאּב םעניא ךיז טדער םעד ןגעװ .זןירָאלפנ .לפ

 יַאמ ןט8 ןּופ אז א. עלעװק רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ
 :טלַאהניא ןקידנגלָאּפ טימ ,6

 -נָא ליפ רעיײז טימ ךיז ןדנעװ תוליהק עשידיי יד
 "וקַאּב ןּבָאה עכלעװ ,רענלעז יד סָאװ ,םעד ףיוא סעגאלק
 -נָא-טלעג גנוטלַאװרַאפ-ץנַאניפ רעשהכולמ רעד ןּופ ןעמ
 ןָא ייּברעד ןעּוט ,ןדיי ןּופ ןענָאמּוצפױא ףיוא ןעגנוזייוו
 סעגָאלקנַא יד ןיא טרעװ - רָאנ טשינע .תורצ עסיורג
 -ַאּב וצ ידכּב ,םוטגגייא רעזנּוא סיוא ייז ןסערּפ - טגָאזעג
 ײםײל ךיױא ןצונַאּב ייז רָאנ ,ןעגנּורינגיסַא יד ןעמּוק

 ,ןןגָאלש "ףָארטש
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 טיונ רעקיזָאדרעד ןּופ ןדיי יד ןפלעהּוצסױרַא ידּכ
 -לַא ןשידיי םעד ןּופ טפַאשרעײטשרָאפ יד טכאמ עגַאל
 םייּב האולה ַא ('תוצראה דצו;/ רעד) דנטּברַאפ ןשהכּולמ

 -לַאװָאק רימיזַאק ןקילעדַא םעד ,רַאטערקעס ןכצלגיניק

 העּביירש2 רעד ךיוא קיטייצכיילג זיא רעכלצוו ,יקסווָאק

 יז ןּוא ,לפ 26,000 טפערטאּב האולה יד ."ץַאש-הכּולמ ןּופ

 סע טָאװ ,תובוח יד ןקעד ּוצ ףיוא ןייג ךצלכַאזטּפױה ףראד
 -טפירש רעד ןיא .עסַאק-הכולמ רעד ןדיי יד ןּופ טמוק
 ףיוא טפַאשרעײטשרָאּפ עשידיי יד טמענ תובייחתה רעכעל

 הולמ רעד .סעטַאר-רָאי 4 ןיא האולה יד ןלָאצּוצסױא ר

 ּוצ/ טכער סָאד ,תובײהתה רעד טױל ,יײּברעד טמּוקַאּב
 יד ךיוא יװַא ,הנידמ-ישאר יד ייֵס - ןדיי עלא ןטלַאהרַאפ

 ,קרעמ ,םידירי יד ףיוא - ,רעטרע טלא ןּופי טייל צניימעג

 ,ןעגנוניואוו-טַאוװירּפ ערעייז ןיא ךיוא ןּוא ןטקַארט יד ףיוא
 ןענימרעט-גנּולָאצ יד ּביוא הסיפּת ןיא ייז ןצעזּוצנײרַא ןּוא

 ןענעק לֵאפ ןקיזָאדמעד ןיא ...ןטיהעגּפָא ןרעװ טשינ ןלעװ
 צלַא ןּופ םּוטנגיײא סָאד ךיוא יװ ,תורוחס ערצונּוא

 םישרדמייּתּב יד ,ןרעװ ןעמּונעגּוצ ךיירגיניק םעד ןיא ןדיי
 טעטש עשידיי יד ןיא רצזייה עשידיי יד ,ןּרעװ ןסָאלשעג

 ּוצ ןרעװ ןּבעגעגּפָא ןּוא טריקסיפנַאק ךצלטעטש ןּוא
 .?שרעדנַא ןעמעוו ּוצ רעדָא ןטסירק

 טפַארק ןיא ןטערטנײרַא לָאז תובייחתה יד  ידּכ

 ןלעטשּוצ ץ'דצו, םענּוּפ ןטַאגעלעד יד) הנידמ-ישאר יד ןזּומ

 רעטסנע ָאנ ר ע ד, ןריציפיטַאר ףיוא בוח-"רטש םעד
 ּוק רָאפ ףרַאד עכלעװ ,ידע ; ןּופ גנּוציו
 רעקיזָאדרצעד ךָאנםּורַא ןּכָאװ 12 ןיא ןעמ
 4666 טסּוגיוא ןיא-ױדנײהד) גנּונכײצרַאפ

 ןיא שרעדנַא ץצגרע רעצדָא ,שטשָאמַאז ןיא
 ןּוא יד ירי רצװַאלסָארַאי ןּופ הביבס רצד

 -יטַאר רעדנפערטַאּב רעד ןרעװ ןּבעגעגסױרַא ףרַאד ןַאד
 | .טנעמוקָאד-עיצַאקיפ

 (?תֿפ!יטזמסת?וצזת 1146:810!טזת 60ת82688110ת1ּפ)טקַא רעד

 גנוציז רעד ףױא ןרעװ טלעטשעגסיוא ףרַאד רעכלעו
 ןּופ ןטקַא יד ןיא ןרעװ ןגָארטעגניײרא ךיוא ףרַאד ,"דצו, ןּופ
 ןיא ןרעװ טכַאמעג זּומ סָאד ןּוא ,טפַאשדּואװציִאװו רעד

 -יציפיטַאר רעד ןּופ ןסילש ןכָאנ ןכָאװ 6 ןּופ ךשמ
 ,עיסעצס-גנּור

 יָאד רעד ןּופ לַאניגירָא רעשיניײטַאל רעד ןיא טָא

 :תובייחתה רעקיז
 ,,ןתפשקסז 1106ז0 0116:6ת165 64 16608ת0506ת2

 {68 (דנַאּברַאפ ןשהכולמלַא ןשידיי ןּופ רעייטשראפ יד)

 תחסםס ףטס 5טקײ8 6166ז0 תסווו (0851ת/0 16001+

 ןעסש5!שי... תפסזוטשת+ 64 021128ת1 0שו8 ג1

 סזותס5 56ת10:65 206605 סזותוטזמ ססתמזחטת118!טנת

 ות תסקתס 681516ת?:טז ות ט;סאוזוב 60תקע 6=

 881וסת6 6ס/הזת 2810086011 ט 61 ט21ס טא"

 ףט6 !06ס+;טזתװ 8816 תטת 41תס 5 .,/ 8 0 518*

 ץט16תפס5 66162;ע8ת6408 1ת!צ8 פק/81}טזמ 2

 56קט+!תהבמבח/טז 82 866 ק,,1

 םסזװטט8!1ת 648 טזװ 86 1ת1:35011018 800006ת6
 1066 82 615 610016ת6 0ט6!8חטפ 105/ סהצ:סק;8-
 טתשזתו ּפטסז8פסז!ט!טוא 61 !קֿפוטּפ 1תפסזוקסוסתסזה

 זץסמסע8101180 קע8656ת16ז קטס/ 56; 00,685

 זתס00 ןק186/01550 180?שזת 64 160608ת1!שזמ {8זג

 86067811/6/ סנמתספ ות פומש/ סםסת 2 1

 ותפ!;טז6ת10 11461/810:10 60?
 (1סתופ 61656ס6ז0 טתוט618811 ע8תת קי
 {10618:1469 טתט540150ט6 60סעשזמ 600,804 15

 ק81811ת8115 סט15015 ן/8180/תבז65 566 105
 1 קצסק;וו טתבסשזת 16114ט15 ססעװזמטתנ{8!טזמ פש8עטזת

 56ת10:ו045436 ק05+ ןק6ע8!8601נת 60ת0!916881תסזת

 ק;8618/8/0 1ת1/8 5ק8?וטזמ 6 56ק?זמהתב;טתמ 8קקץס"

 טסתז, 60ת?וענמסת+ 64 28011166ת6

1004 

 .ןרָאװעג ןפּורעגּפָא זיא עיסעס יד

 ןסיװרעד 1794 רָאי ןּופ עלעװק רעשילױּפ ַא ןּופ
 ײװצ עלַא ןגעלפ הכולמ רעד ןּופ ןדיי יד, זַא ,ךיז רימ
 יד ןפורפיונוצ ,דירי רעװַאלסָארַאי ןּופ טייצ רעד ּוצ ,רָאי
 ןכלעוו ּוצ ,ן"תוצראה דעו םעדנ סערגנָאק רעייז ןּופ גנּוציז
 -ןפערטַאּב טימ ...הנידמ-ישאר ערעיײז ןקיש ןגעלפ יי
 ."סעיצקורטסניא עטמיטשַאּב רעִירּפַא ,עד

 (,,29621 4ס;סחתו 00 016 16016 זת16ש8)8 5006

 2182649} ןס6628 ןזתוֿבזאט .620:/18:051805, תּב

 ,46:6 848/52ץ0ה 2 1ת51:68018ת01 ט0:260 200982ש
 5028 טזמסשנסמסנוו שעץפע186,,. 269411"').

 -ייוו ךיז רימ ןסיוורעד עלעווק רעקיּבלעזרעד ןּופ

 -יז יד ןעמּוקרָאפ טלָאזעג טָאה 1694 רָאי ןיא זַא ,רעט
 טיול ,רעּבָא ,וַאלסָארַאי ןיא "תוצראה דעו; םעגופ גנּוצ

 (ןשיסייר םענּופ תולדּתשה רעד ךָאנ גיניק ןּופ לעפאב א

 רצ ןרָאװעג ןפורעגּפָא יז זיא ,דנַאּברַאפ-הליהק ןשידיי
 ןּבָאה טלָאזעג טָאה סָאװ ,םייס רעשיליוּפ רעד, סָאװ ,םעד ּביל
 ןּוא 1693 רעּבמעצעד ןיא עשרַאװ ןיא ןעגנוציז ענייז

 ןטכיר טּפרַאדַאּב ךיז ןּבָאה ןדיי יד ןסולשַאּב סנעמצוו טיול

 ףיז זיא ,(טײס 86ת6:6 60ת1/106410ת15 1016/ 56 1ת540106ת40)

 ףוס םּוצ טיג עלעװק עקיּבלעזיד ."עמּוקעגּפיונּוצ טינ
 ןרָאװצג ןּבילקעגסיוא זיא "דצו; םענּוּכ זַא ,רעּביא ךיוא

 ּוצ טַאהעג טָאה עכלצעוו ,ציסימָאק -ץנטשניפ ַא

 רעשיליוּפ רעד סָאװ ,רעײטשיּפָאק ןשידיי םעצד ןלייטרַאפ

 ןּופ ןדנַאּברַאפ-הליהק יד ןשיװצ ,טמיטשַאּב טָאה םייס
 ."תוצרא , ענלצנייא

 (.1868=1870 .ז ,467 דנַאּב ,ןטקַא-דָארג רעגרעּבמצל)

 דע ר -- .עילָאדָאּפ ןּוא עיצילַאג-חרזמ ןענַאטשרַאפ טרצוויס )+
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 .ואלסָאר ַאי :גנּוציז רעד ןּופ טרָא

 .ירשּת
 דצו, םענּופ סעיסעס עטסטלע יד ןּופ ענייא זיא סָאד

 רעד ןיא .{ רוקמ ןיא טנָאמרעד טרעװ סָאװ ,"תוצראה
 ףליה רעד טימ זַא ,ןזיוועגנָא טרעוו ץיטָאנ רעדנפערטַאּב

 םעד ןשיװצ ךיילגסיוא ןַא ּוצ ןעמּוקעג זיא "דעו, ןּופ
 םנּופ ןּוא זלעּב-םעל עכ י"דנַאל, םענּופ דנַאּברַאפ"הליהק
 סָאװ ,.לפ 2000 ןּופ בוח םעד ןקּוליס חוּכמ שטשָאמַאז זיירק
 :ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא ,יקסנילוא ץירּפ םעד ןעמּוקעג זיא
 ּולעֹּב - םעלעכ דנַאּברַאפ רעד ןקּוליס לָאז בוח ןּופ 8

 (.717 .ז ,ע עלעװק) ,שטשָאמַאז דנַאּברַאפ רעד - 12 ןּוא

1717 

 .װאלסָאר ַאי :גנּוציז רעד ןּופ טרָא

 .טסּברַאה ןיא -- גנּוציז עטלעטשעגטסעפ-לאטנעמּוקָאד

 :ןסּולשַאּב ןּוא ןעגנונעדרָארַאּפ

 עדעדנַא ןשיװצ טלדנַאהַאּב "תוצראה-דצו, רעד 1
 לד נ ע מ דיי רעלשימעשּפ ַא ןּופ ןינע-השּורי ַא םינינע

 זַא ,ןענעדרָארַאפ ּוצ טסילשַאב ןוא שטיװעלַאטּפַאנ

 סלַא ,ןרעװ ןּבעגעגרעּביא לָאז ןטצעל םעד ןּופ תּושר ןיא
 ,גנּונעדרָארַאפ יד .לשימעשּפ ןיא זיוה ַא ,םוטנגייא-השורי
 טשינ טשרע, זיא יז זַא ,טגָאזעג טרעו'ס רעכלעו ןיא
 דעו ןּופ הנידמ-ישאר יד ןּופ ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא גנַאל

 ןַאהָאי עדָאװעיַאװ רעשיסייר רעד טָאה ,"װַאלסָארַאי ןיא

 טקיטעטשַאּב לעיציפָא רעטעּפש יקסווָאנָאלּבַאי ווַאלסינַאטס

 טכעלטנפצרַאפ זיא טקַא רעד) 1717 רעּבמעװָאנ ןט29 םעד
 .מּונ טנעמּוקָאד ,1903 ,29821 ש 2:26זָץֿפ!ש :רָאש .מ ייּב

2), 

 -ּוקעג זיא "תוצראה-דעו, םענּופ ףליה רעד טימ .2
 ןּוא וָאשטניּפ ןיא הליהק רעד ןשיװצ םּכסה ַא ּוצ ןעמ
 ןכלעו טיול ,דנאּברַאפ-דנַאל ןשידיי ןשילױּפ"ןיילק םעד
 דנאּבראפידנַאל םעד ןּופ רַאטצרקעס סלַא ףראד אּבהל ףיוא

 -ַניּפ רעד ןּופ דילגטימ א טגנידאּבמּוא ןרעװ טמיטשַאּב
 :לאנָאיצַאנ ןשילוּפ םענּוּפ טּפירקסּונאמ עז) .הליהק רעװָאשט

 יז ,2023 רעמּונ ,גרעּבמעל ןיא !םּואענילָאסָאפ טּוטיטסניא
 .(19 .טרַא ,.וו.א 0

 ןעינעג ַא סיוא טעּברַא "תוצראה דעעש רעד 3
 -ּפָאק ןשידיי םצנופ (?טנעמיטרַאּפסיד,) ןַאלּפ.סגנולעטשפיוא
 ןּופ םּוכס ןיא ,1717 רָאי ןקידנפיול םעד ףיוא רעייטש

 .ז ,269 .ּב ,"םּואענילַָאסָא, ןּופ טּפירקסּונאמ) .לפ 9
 "דנַאלסּור ןיא ןדיי ןּופ עטכישעגג ךיוא ל"גרפ ;.װ .א 2
 .168 .ז ,1 .נ ,1914 עװקסָאמ ,(שיסּור)

 -עגנָא זיא ?תוצראה דעו; ןּופ רַאטערקעס סלַא 4

 ,עלעװק עקיּבלעיד) ט שיװָאּבײל לשיפ זיו

 יל ןּוא ד"כ :ןעגנּוציז עטלעטשעגטסעפ-לַאטנעמּוקָאד

2218 

 ,ואלסָאר ַאי :ןעגנּוציז יד ןּופ טרָא

 :ןעגנּוציז עטלעטשעגטסעפ-לאטנעמּוקָאד
 ,תבט יא ןּוא טסּוג

 "יוא רעט1

 טיג סםָאדַאר ןיא לַאנּוּבירט-ץנַאניפ רעשילוּפ רעד
 ' ײרד ,עקידרעטייו יד ןיא ךיוא יװ ,רָאי םעד ןיא סױרַא
 ןיא "תוצראה-דצו, םעד עגונ ןענייז סָאװ ,ןעגנּונעדרָארַאפ
 .1718 רָאי

 דעו, רעד זּומ ,1718 ןּוּמ םינידיקסּפ ייווצ טול
 ןקידנפיול ןיא ןעמּוקפיונּוצ ךיז ףראד רעכלעוו ,"תוצראה
 .ּפָאק ןשידיי םענּופ הקּולח עטכערעג ַא ןלעטשפיוא ,, ,רָאי
 טול ןפערטאּב רעײטשיּפָאק רעד ףראד ה"סּב ;רעייטש
 "',לפ 200.020 ..,ציצּוטיטסנָאק רעד

 ,גנּונעדרָאמּוא רעד ןגצוו ךיז טדער םיניד-קסּפ יד ןיא
 -ּפָאק ןשידִיי ןּופ טיּבעג ןפיוא טשרעהעג רעירפ טאה סָאװ
 .תונידמ-ישאר יד ןּופ םישעמ יד ןגעוו סרעדנּוזַאּב ,רעייטש
 -ּוקאּב ןּבָאה ייז סאוו ,םִימּוכס-רעייטש יד, ןּבָאה עטצעל יד
 -ירפ ערעַײז ראפ טדנעװרַאפ ,ןדיי צרעכייר יד ןּופ ןעמ

 םענעגיא רעייז ןיא טקעטשעגניירא ןּוא ןקעווצ עטַאװ
 טעטסַאלַאּב קרַאטש ּוצ יז ןּבָאה ןדיי עמערָא יד ,שַאט

 טשינ טלעטשעגוצ גנוריגער רעד ןּבאה ןּוא ןרעייטש טימ

 סע ."טלעג ןטלמַאזעג םעד ןּופ גנּונכערּפָא עקיטכיר ןייק

 ןדיי עלַא ראפ ןלעטשּוצטסעּפ , טנדרָארַאפ רעּבירעד טרעוו

 ראּפ ךיוא יױזַא ,ןליוּפ-ןילק ראפ ןה ,ןלױּפ"ןיױרק ןּופ
 רעַײטש םענּופ גנולייטרַאפ עטכערעג ַא ,ןלױּפ-סיורג

 -יײטּףָאפ רעד ןּוא 560טתסשתו קע8650ע1ק?שתת תסט6116 5

 ,ןרעייטש עכַאפנייא יד ןּופ ("טנעמיטרַאּפסיד,) ןַאלּפ"סגנּול
 טלעטשעגּוצ זּומ ,וװַאלסָארַאי ןיא ןלעטשפיוא ףראד'מ ןכלַעװ

 ..."רעמאק-ץאש רעשהכּולמ רעד 1718טסיגױא ןט1 םוצ זיּב ןרעוו
 ,ןרעװ טלעטשעגפיוא ױזַא זּומ ןַאלּפסגנּולײטראפ רעד,
 ןרעװ טלָאצעגסױא ףרַאד טלעג סָאד ּואו ,טעטש יד זַא

 רעייטשרָאּפ יד .ןרעװ ןזיװעגנָא יונעג ןלָאז ,רעטילימ םעד
 "סיוא יד ןכַאמ קיטנעהנגייא ןזוֿפ ןויירק עשידיי יד ןּופ
 ;עײטשיּפָאק רעשידיי רעד ףראד , ךעלדנע ."ןעגנּולָאצ

 סעטַאר 3 ןיא ןרעוו טנָאמעגפיוא ,ןעמּונעגנָא זיא'ס יװ טול

 יַאמ ןט1 םעד ,רַאּונַאי ןט1 םעד :ןפוא ןקידנגלָאפ ןפיוא

 ."טסּוגיוא ןט1 םעד ןּוא

 4617--615 ,34--33 ,ז ,10 דנַאּב ,1:15,2. 6. ת)

 ןיא טלדנַאהַאּב לאנּוּבירט-ץנאניפ רעמָאדַאר רעד .2

 ןיא הליהק רעשידיי רעד ןּופ טייהנגעלעגנָא ןַא 1719 רָאי
 ףירַאט-רצייטש רעד טנָאמרעד טרעוװ ייּברעד ןּוא ןישזּבָאד

 טָאה "תוצראה"דעו; רעד סָאװ ,(3/:18:1 .18ע0518016ת518)

 .1718 רָאי ןיא װַאלסָארַאי ןיא טמיטשַאּב

 4423 .ז 11 רנאּב ,1218 ,2. 0. תנ)



 90 "תוצרא עּברא דעו, םצנופ צטכישעג רעד ּוצ ןטסעגצר עשיליוּפ 89

1719 

 :ןעגנוציז יד ןּופ טרָא -

 וו ַא לס ָא רא!י

 -ּפעס ןט20 :גנוציז עטלעטשעגטסעפ-לַאטנעמוקָאד
 .רעבמעס

 -ךעו) רעד טריציפיטַאר רעּבמעטּפעס ןט20 םעד 1

 ,האולה יד לָאװישטיר ןיא גנּוציז ןייז ףיוא "תוצראה
 (ןילָאװ) זיירק רערימידַאלװ ןּופ רעייטְשרָאפ עשידיי יד סָאװ
 -רַאט ןּופ ש טיװָא ביל לאּו מ ש  יײּב טכַאמעג ןּבָאה

 (567 .ז ,1..) .ווָאקַאט

 וװַאלטָארַאי ןיא 'יתוצראה-דצו, ןּופ סולׁשַאּב ןטיול .2

 טרצוו 4 רָאי םעד ןיא (ם0חט6ת418 .2870518ט186 60ת5114048)

 .רעד א כּוסישו ּפ ףרָאד ןּופ גנּורעקלצפַאּב עשידיי יד

 - די ש ןיא הליהק רעשידיי רעד ןּופ לייט ַא סלַא ,טרעלק

 (269--267 .ז ,11 דנאּב ,1719 ,8. 6. ת) .ץעיװָא ל

 ןוא לָאװיט טיר

1723 

 .לָאװיש טיר :גנּוציז רעד ןּופ טרָא

 ,"תוצראה דע, ןּופ סּולשַאּב רעד טריציפיטַאר טרעוו'ס
 גנּומיטשַאּב רעיונעג רעד חוּכמ ,1713 רָאי ןיא ןעמּונעגנָא
 ןּופ ןּוא זלעּב-םעלעכ ןּופ ןדיי יד סָאװ ,ןלייט יד ןּופ
 רעייז ןּופ ןוּבשח ןפיוא ןקּוליס ןפרַאד זיירק רעשטשָאמַאז
 (1712 רָאי ,ןּביױא ךיוא ל"גרפ ;718 .ז 1..) .בוח ןקידתופתּושּב

1731 

 .װַאלס ָארַאי :גנּוציז רעד ןּופ טרָא

 -מעווָאנ ןט10 : גנּוציז עטלעטשעגטסעפילַאטנעמּוקָאד
 ,רעּב

 :ןסּולשַאּב ןּוא ןעגנּונעדרָארַאפ

 ךיילגסיוא ןַא ּוצ טגנערּב "תוצראה דע רעד
 זײרק םעד ןשיװוצ ץנעטעּפמָאק ןגעװ תקולחמ א ןיא
 יַאּב ןוא ש טש ָא מ ַאז זיירק םעד ןּוא ול עּב"ם על ע כ
 ,ירָאגליּב ,וָאשטשַאל ןּופ תוליהק יד זַא ,ייּברעד טסילש
 -ַאװקלָאשז ,אווָאדַאװזָאר ַאנַאלּוא ,דָארּבָאנסַארק ,לָאּפָאקנַארפ
 םעניא ןרעוװ ןסָאלשעגנייא ןלָאז םישזָאּבילדָאמ ןּוא ַאקָאסיװ
 -צעל רעד ףראד רַאפרעד ןּוא ,דנַאּברַאפ-דנאל רעשטשָאמַאז
 -רָאי ַא זלעּב-םעלעכ דנַאּברַאפײדנַאל םעד ןלָאצנײא רעט

 (743--739 ,ז ,ן.) ,ןירָאלפ 2900 ןּופ גנּוקיטיגראפ-טלעג עכצל

 -עטשַאּב טרעװ גנּוציז רעקיּבלעזרעד ףיוא .2
 ןפיוא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא סָאװ ,ךַצמּפָא רעד טקיֿפ

 -ָאנ ןט29 םעד עיניד וע ט ס ןיא "דעו םעניילק,
  טגָאז הליהק רעװָאנַאכעצ יד ןכלעװ טיול ,1729 רעּבמעװ
 רעװָארגנעװ םעד דצמ גנּוקיטַיגרַאפ-טלעג ַא ןּופ ּפָא ךיז

 .דנַאּברַאפ ןשהכולמלַא ןשיִדיי םעד תבוטל דִנַאּברַאפײדנַאל

 (811--810 .ז 1 '

1739 

 ,װאלסָאר ַאי :ןעגנּוציז יד ןּופ טרָא

 עטלעטשעגטסעפ-לאטנעמּוקַאד

 .ּומּת 'ו ,ילּוי ןט5 ןויּב

 יַאמ ןט3 :ןעגנּוציז

 טרידנַאמָאק ןענייז סָאװ ,ןרַאסימָאק-סגנּוריגער יד 1

 םענּופ ןּבָאה ,דעו ןּופ ןעגנּוציז עקיזָאדיד ףיוא ןראוועג
 יּפַאש ט ןַאהָאי רעטסינימ-ץנַאניפ ןשילױּפ ןופ ףליהעג
 ןא ,עיצקורטסניא ןַא 1739 ינּוי ןט2 םעד ןעמּוקַאּב יק ס
 עשידיי יד ןּופ ןלַאװ עיינ ןרעוו טריפעגכרּוד ןוּומ סע
 ,רעּבָא םעדכָאנ .ןרַאטערקעס ןּוא רעריסקַאט - רעייטש

 רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ןּבָאה דעו ןּופ ןטַאגעלעד יד יװ

 -עייז ףיוא ןזָאלּוצרעּביא קיטיונ זיא ןינעה תבוטל זַא ,םעד
 טָאה ,ןרַאטערקעס ןּוא רעריסקַאט עטלא יד רעטרע ער

 "ימ-ץנַאניּפ םענּופ ףליהענ םּוצ טדנעװעג דעו רעד ךיז

 -ימָאק יד ּוּצ עיצקּורטסניא יד ,תולדּתשה א טימ רעטסינ
 עטלַא יד זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןרעװ טרעדנעצג לָאז ןראס
 לש עה ,שטיװָאל אומש צע שוה י :רעריסקַאט

 -ָאניּפַאר סוקרַאמ ןּוא שטיװָאלאּומש
 ערעייז ףיוא ןּבײלּברַאפ אּבהל ףױא ךיוא ןלאז ש טיװ
 יד טאה רעטסינימ'ץנאניפ מענופ ףליהעג רעד .סנטסָאּפ

 סעיצקורטסניא עקידרעירפ יד טאה ,טקיליװַאּב תולדּתשה

 יד טקיטצטשַצּב טאה ןּוא ןיז םענשטנּואװעג ןיא טרעדנעעג

 קיטייצכיילג ,ןטמַא ערעײז ןיא רעריסקַאט ענעפּורעגנא
 ןרעלקפיוא ןלָאז ייז ,ןרַאסימָאק יד גארטפיוא ןַא רע טיג

 -עג א ןכאמ, ןפרַאד יז זא ,םעד ןגעװ רעריסקַאט יד

 יד ןּוּפ ןַאלּפ .סגנולעטשפיוא) ?טנעמיטרַאּפסיד, ןטכער
 דעו) ןקיטציא ןופ ןסּולשאּב יד ןליפסיוא ןּוא (ןרעייטש
 עלַא ןיא ,ןענימרעט עטמיטשאּב יד ןיא יונעג י"תוצראה

 ערעיײז ןּופ ןרעװ טצעזעגּפָארַא יז ןלעװ טינַא ,ןטקנּוּפ

 יירט טכילפרַאפ טּפיוהרעּביא ןענייז יז זַא ןּוא ,סנטסָאּפ
 תואצוה ןכַאמ םייּב קידנעטש ןזּומ יז ."דעו םעד ןייז וצ
 יד ןּבָאה דנַאּברַאפ"הליהק ןשידיי םענופ םימּוכס יד ןּופ
 -ילגטימ עטסבּושח 4 יד ןּופ ןּוא דעוה-סנרּפ םענּופ המּכסה

 םייּפ ךיוא קיטליג זיא ענעגיא סָאד .דעו םענּופ רעד

 ,דגַאּברַאפ ןשידיי םענּופ ןקעווצ יד רַאפ תואולה ןעמענפיוא

 (135 .מונ טקא ,29821 ש םע26תוץֿפןט ,רָאש .מ)

 לאנּובירש-ץנַאניפ רעמָאדַאר םענּופ ןידיקסּפ ןיא .2

 עטסטלע יד, זַא ,םעד ףיוא ןזיוװעגנָא טרעװ 1740 ןּופ

 ןגָארטּוצניײר א טמיוזרַאפ ןּבָא ה ןדיי יד ןּופ

 -לעפַאב רצ שידײײ" רעד ןּופ ןרצ ײטש יד

 סָאװ ,ןימרעט םצד ּוצ עסַאק-הכּולמ רעד ןיא ג נ ּור ע ק
 ןקירָאפ ןּוּפ גנּוציז-דעו רעד ףיוא ןרָאװעג טמיטשַאּב זיא

 טױל ,װַאלסָארַאי ןיא (1739 -  החחס ןקע86461140) רָאי

 עסאק-הכּולמ יד ."םּוטנעמיטרַאּפסיד, םענעמּונעגנָא םעד

 םימּוכּפ-רעייטש יד ןעמיטשַאּב ּוצ ןעגנואווצעג רעּבירעד זיא

 םעד ץנַאדַא ןּוא ,'םוטנעמיטרַאּפסיד, ןטלַא םעד טול
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 ּגרעּביא ןענייז תוליהק צשידיי ליפ סָאװ ,ןעצשעג זיא
 ."תוהוּכ שרעייז רעּביא ןרעייטש טימ ןרָאװעג טסַאל

 ,454-153 ,ז ,28 דנאּב 74 ,2. 0. ת)

 רָאי ןיא טָאה לַאנוּבירט-ץנַאניּפ רעמָאדַאר רעד 3
 : םיניד-קסּפ עקידנגלָאפ ךיוא ןּבעגעגסױרַא 9

 לעניילק, רעד ךיוא יװ ,"תוצראה דצוק רעד (א

 (00ת6;8צפצפט5 66 ס/!8- ןילָאװ "דנַאל; םענופ "דעו

 115 56תנסז:שו 2060860עשזת 11810115 64 1{1תסעופ 6

 ןפרַאד 20 8655186 פנע6 ק8ע?16ט1811 5 לטס}העתנבס")

 ןּופ || טסּוגױא גיניק ןּופ געליװירפ םעד ןריטקעּפסער
 יד ףרַאד םעד טימ םּכסה ןיא ןּוא ,1726 רעּבָאטקָא ןט11
 ןרעװ טלײטעגּפָא ץערָאק ייּב שטירעזעמ ןּופ הליהק עשידיי
 .הָארטסָא הליהק-רעשּומ רעד ןּופ

 =כערַאּב זיא שטירעזעמ ןּופ הליהק צשידיי יד (3ב

 ,צנָאלַאּפ ןּוא עגװָאר ןּופ תוליהק יד טימ םעצנייאניא ,טקיט

 -ייטשרָאפ רעקיזָאדרעד .דעו םּוצ רעיײטשרָאפ ןייא ןקיש ּוצ
 יד ןלעטשפיוא םייּב זַא ,רַאפרעד ןגרָאז ףרַאד רע
 ,טערטרַאפ רע סָאװ ,תוליהק יד ףיוא לָאז הקּולח-רעייטש
 ,אשמ-רעייטש ערצוושדּוצ ןייק ןרעוו טגיילצגפיורא טשינ

 ןטכיר ךיז ףרַאד הָארטסָא ןיא הליהק עשידיי יד (ג
 -סיורַא זויא סָאװ ,ט ערק עד ןּופ ןיז םעד םיול
 -ַאי ןיא (דצו םצנּופ ןרָאװעג ןּבצגעג
 ןיא ןגָארטצגנײרַא זיא ןּוא װַאלסָא ר

 1739 יַאמ ןט4 םעד קצּול ןּופ רע כיּכ -דָארג יד
 (6?4060?שתג 268נ0שתו 8105180186 !8?טנת 64 86 2618 085-

 . 4/60518 1,1006ת318 016 4/ט 1729 םטס! 021818ז קס1166!טזו)

 יַאסנעּפמָאק-טלעג עקידנכערּפשטנַא ןַא ןלָאצַאּב ףרַאד ןּוא
 ןּוא ענָאלָאּפ ,שטירעזעמ ןיא תוליהק עשידי יד ציצ

 -ןדיי ערעווש-ּוצ יד ןיפ גנורענעלקרַאפ רעד רַאפ ענװָאר

 .(85-81 .ז ,2/ .ג ,1139 ,ב. 0. ם} ,ןרעייטש

2840 

 ןיא טלדנַאהַאּב סָאדַאר ןיא לַאנּוּבירט-ץנַאניפ רעד
 -"ש ר ע ה קיצ יא ןדיי םעד דצמ עגַאלקנָא ןַא רָאי םעד

 ןגעק (ץערָאק ייּב יקצערָאק-שטירעזעמ ןּופ ש טיװָאק
 ייז סָאװרַאפ ,דבַאּברַאפ-ץניוװָארּפ רענילָאװ ןּופ םישאר יד

 דצוע םּוצ טַאנעלעד סלַא ןקיש טלָאװעג טשינ םיא ןּבַאה

 ('81106 תסת 867115510ת15 611566ז 1ת1146115 116:52: ?תוצראה

 800102, 1ת00186 141606/606ת515 4616981/ 28 60 ת8 63 -

 5טנתת 66 6181 תת).

 ןינע םעד ןגצוו לַאנוּביהט-ץנַאניפ ןּופ ןיד-קסּפ רעד

 :זיא

 םות !ט?ט;עטומ סא 6808/1מש65 11606:6066ת51, 004

 10ת16ת5/ 6? הסשתסתפג 40686טתו טתשזמ 061698?טתג

 (80 00ת8עס55שזג 86ת6:8/ס00) 86 2116ת085 50!שזה

 ם8160618110ת65.. 80101116ת04שתג 6556"*

 ,סולשַאּב ןופ ןיז םעד ןיא טניימ סָאד

 .1739 רָאי ןיא ןרָאװעג ןעמּונעגנָא

 (1739 רָאי--ןּביױא ךִיוא עז ;91--89 .ז ,28 דנַאּב ,140/ 28. 0. ת)

 זיא סָאװ
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 .װַאלס ָארַאי :גנּוציז רעד ןּופ טרָא
 ולסּכ ח"כ :גנוציז עטלעטשעגטסעפ-לַאטנעמּוקָאד
 ןיא לַאנּוּבירט = ץנַאניפ ןּופ גנּונעדרָארַאפ ַא ןיא

 :טגָאזעג ןרעדנַא ןשיוצ טרעװ 1740 ןּופ םָעדַאר
 ועכלצוו ,("תוצראה דעו) סצרגנָאק רעשידיי רעדע

 -ּוצפיוא טָאה ,וַאלסָארַאי ןיא 1740 ןיא ןעמּוקרָאפ ףראד
 טיול ,אזא ונייהד -- ?טנעמיטרַאּפסיד; ןטכערעג ַא ןלעטש

 -ַאסנעּפמָאק עדנפערטַאּב ןרעו טכַאמצג ןלָאו סצ ןכלעוו

 רעד ךרּוד ןעגייז סָאװ ,תוליהק עשידיי ענעי רַאפ סעיצ

 טעטסַאלַאּב (1729) רָאי ןקירָאפ ןּופ גנּולײטרַאפײרפייטש

 "ףעייטש ערעוװש ּוצ טימ עסַאק-הכולמ רעד ןּופ ןרָאװצעג

 ."םימּוכס
 (,!צזע 285 59ת8809סז0, 2466 1262 ןקע26-

 52181002ת6 16)8598020 528/20ש6 2תפ)סטוַּב 6

 טעס ק;261800ו08תסת1, 446:6 םעפמב;?ץנת6ת1 ןקע26*

 5210עסס2ת} .18:051800541 ט102/1, 8 תב קע2ץפ2!ץנת

 2 ס תקז 681 6 4 8 ס 51 8 ט 5 א1זת ו ת 8 ת ת ס
 1741 סצ+:2צ 8 8)6482סעדװ !ט/? קז 6826 }

 טנ262 ֿפסע8ט66וװשש 8ץֿפקב;ועמסת+ 10 תםָצנס עסת1י

 זזסט8ת6"') ,*
 (.154 .ז ,28 .ב ,1740 ,2. 6 .ם)

1743 

 .טנטקַאּבמּוא :;ןעגנוציז יד ןּופ טרָא

 ןיא לַאנּוּבירט-ץנַאניפ רעד טָאה 1743 רָאי ןיא
 טגוּנּב גנּונעדרָארַאפ עקידנגלָאפ ןבענעגסיורַא םָאדַאר

 ןטלַאהעגּפָא טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,"תוצראה דעו; םצד

 ,ןעגנּוציז ענייז

 יה 'ק ס 52
 רצטסטנעָאנ רעד ןּופ םינינע יד ןגעװ

 ןגעװ ןּוא "תוצראה"דעע םצעד ןּופ ציסצס

 קצלַאשרַאמ ןשידַײ םעײנ ַא ןּופ ןלַאװ יד

 ,ןדעוה-סנרּפנ

 דוסי ןיא טגיײל לַאנוּבירט-ץנַאניפ רעמָאדַאר רעד

 םצנּופ עיסעס יד זַא ,גנומיטשַאּב יד גנּונעדרָארַאפ ןייז ןּופ

 "עוו ןיא ,(6)565 826ת6181ת6 2940065216) "תוצראה דע;

 טכעלטנפע צלַא ןגרָאזַאּב ּוצ ןייוַא טייג'ס ןּבַאגפױא סנעמ

 ןזערעלּוגערַו טכַאפנייא פשידיי יד סרעדנּוזַאּב ןּוא ןרעייטש

 ןשידיי םעיינ ַא ןּבײלקסיוא רָאי 4 עלַא זּומ ,ןרעייטש
 ןּופ ךשמ ןיא ,רָאי 4 יד ךיז ןקידנע טציא .קעלַאשרַאמ
 טצעזַאּב ןעװעג זיא קצלַאשרַאמ םענּופ טמַא רעד טכלצוו

 רעד ןּופ ש טיװָאקסָאי םהרבא "ןקיּבולגמּוא , םנופ

. 



 4 "תוצרא עּברא דצו; םענופ עטכישעג רעד ּוצ ןטסעגער טשיליֹופ 3

 העד רַאפ ײר יד טמּוק טציא .,ץניװָארּפ רעשיליוּפ-סיורג
 יַּבּול םעד רַאפ סרעדנוזַאּב ןּוא ץניװָארּפ רעשילױּפיילק

 ןפרַאד טמַא םעד רַאפ ןטַאדידנַאק יד ןּוא ,ןיירק רעניל

 8 ןַארַטּפ רעּבָא זיא סע .םיִבּושח עקיטרָאד יד ןּופ ןייז

 -לא ןשידיי םנּופ רעייטשרָאפ עקידרעירפ יד זַא ,הנכס

 -ז רעד ּוצ ןעמּוק ןלעװ טינ ןלעװ דנַאּברַאפ ןשהכולמ

 ינַא ןא ףיוא ןלעװ ייז רעדָא ,"תוצראה-דעו, םענּופ גנּוצ

 עק טינ טעװ גנוציז יד זַא ,וצרעד ןעגנערּב ןפוא רעד

 "עק טינ טעװ םעד ךרוד ןּוא ,ןסּולשַאּב ןייק ןעמצננָא ןענ

 ןּופ קעלַאשרַאמ רעשידיי רעד ןרעװ טלייוועגסיוא ןענ

 ןרעװ טקיטעטשַאּב בגא ףרַאד רעכלעוו) זיירק רענילּבול

 טינ לָאז סָאד ידכּב .(שדָאװעיאװ רענילּבול םעד ןּופ

 -לָאֿפ לַאנּוּבירטיץנַאניפ רעמָאדַאר רעד ןָא טמענ ,ןעעשפג

 ;סּולשַאּב ןקידנג
 -רַאּפ ןשידיי ןשהכּולמלַא םענּופ טפַאשרצייטשרָאפ יד

 טעװ יז יװ ,םעדכָאנ ףֹּכיּת - טגנידַאּבמּוא זומ דנַאּב

 -עריוּבעגלױאװכיױה םעד ןּוּפ גנּונדרָארַאפ יד ןטלַאהרעד

 -ןלױּפ "יורק ןיא רעטסינימ-ץנַאניפ םצנּופ ףליהעג רעה םענ

 א רָאי ןקיוָאדמעד ןּופ ךשמ ןיא ןפורפיונּוצ

 ןריפכרּוד ןּוא "תוצראהי-דעװע םצנּופ גנּוציז

 ןשיװצ ןּופ דצוה-סנרּפ םצַײנ ַא ןּופ ןלַאװ

 זײרק רעבנילּבול ןיא ןדײ יד
 ןרעװ טמיטשַאּב ךיוא זּומ ןדיי רענילּבּול יד ןּופ

 טרידנעמָאקער טצװ סָאװ ,רעד רעריסקאט-הכולמ סלַא

 רעה םענערױּבעגליואװכױה םענּופ טמַא םעד רַאפ ןרעװ

 יַּב ןטלאה ךיז ןעמ ףרַאד ייּברעד .צדָאװעיָאװ רענַילּבּול

 ןלַאפ עכלעזַא רַאפ טריפעגנײא זיא סָאװ ,גנונעדרָא רעד

 רעייב רעד .ןצניװָארּפ רערימָאדנַאס ןּוא רעוװעקָארק ןיא

 טמ8 ןייז ןיא ןּבילּב ףרַאד רעריסקַאט-הכולמ ןרעשידִיינ

 ,זיירק רענילּבּול ןיא רָאי 4 עטסטנעָאנ יד ןּופ ךשמ ןיא

 -לַא ןשידיי םענּופ רעייטשרָאּפ עטלייוװעגסיואדיינ יד ןּוא

 -רַאֿפ עלַא ןיא ןעיצניײרַא םיא ןזומ צנַאּברַאפ ןשהכּולמ

 יד ."תוצראה-דצו, םענּופ םינינע-רעייטש ןגעװ ןעגנּולדנַאה

 רענעפורעג-ױזַא רעד ,ןרעייטש עשידיי ןּופ גנולעטשפיוא

 םעד ךרּוד ןרעװ טכַאמעג ףרַאד ,"טנעמיטרַאּפסיד-לַארצנעג

 טצװ טפירשרעטנּוא ןייז ןָא ;} רעריסקַאט-הכּולמ ןטנַאמרעד

 םעד ןּופ ןיעװ טנעקרענָא טיג "טנעמיטרַאּפסיד, רעד

 םעד טָאּברַאפ טכירעג-טּפיה רעד .,רעטסיײמצַאש-הכולמ

 "קנופ סנעמצוו ,שטיװָאקסָאי םהרבא קצלַאשרַאמ ןקידרעירפ

 הנידמ-ישאר יד ךיױא יװ ,רָאי םעד ךיז ןקידנע'ס סעיצ

 יװָאסערגנָאק) תוצראה-דצו םענּופ ןטַאגעלעד ןערעדנַאנ ןּוא

 ,עיסעס יד  ןגיײילּוצּפָא ,('ּומעקסוװָאדישז ּומענלַארענעג
 רעד טימ ןסּולשַאּב ןעמענּוצנָא קיעפמּוא יז ןכַאמ רצדָא

 ןפרַאד סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד טײקכעלגעמ ַא ןּביג ּוצ הנוּכ

 ערעײז ףיוא ןּבײלּברַאֿפ ּוצ ,ןרעװ טלייוועג סיינרעּביא
 -ידלּוש יד ןלעװ ,ןעשעג ךָאד טעװ סנױזַא ןעװ .סנטסָאּפ

 .ועדי ןעמל ,ףָארטש ַא ןעמּוקַאּב עק

 1719 רָאי ןיא ןטכעלטנפערַאפ ןיוש ןּופ טסייג ןיא

 58012210 !תוזה--לַאנוּבירט:ץנַאניפ ןקיּבלעז םנופ טערקעד

 0018085 16811 5802841551ת01 (0180715 (0תע1541 םסתוותו 8תתס

 ףענילּבּול רעד זַא ,טכירעג-טּפוה רעד טסילשַאּב - 9

 רעריטקַאט-זיירק ייװצ ןקיש ּוצ טקיטכערַאּב ןיא ןיירק

 ססת6ותטס 64 דצֹו םניא - ק;86018 ט? פטקעב 8קקע028410ת6 --

 ןיא זיא סָאװ ,גנונעדרָא רעד טיול --:ת קסזקס!טשזג

 רעשיסייר ןּוא רעװעקָארק ןיא טריפעגנייא ןלַאפ עכלעוַא

 ןשהכולמלַא ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ יד ,ןטפַאשדּואװעיָאװ

 ּוצ ןטַאגעלעד עקיזָאדיד ןזָאלוצ ביוחמ ןענייז דנַאּברַאפ

 ,פ2 חטו11216 -- ונייה ,"תוצראה דצו, םענּופ ןעגנּוציז יד

 ;0?6501:8עטזת 5605 18010עטות 61 פט ק06תוּפ 6צ6זװק18זמ5

 4601818410ת15 ןק86562415 0180ע6".

 (,420--426 .ז ,21 .ּב ,1742 ,8. 16 ה)
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 .ץיװ ָא שיט :גנוציז רעד ןּופ טרָא

 .טסּוגױא ןט23 :גנּוציז עטלעטשעגטסעפ-לַאטנעמוקָאד
 רָאי ןיא ץיװָאשיט ןיא דעו םענּופ גנּוציז עקיזָאדיד

 ,ן. עלעװק רעד ןיא םיטרּפ םּוׁש ןָא טנָאמרעד טרעוו 4
 .440 .ז

1745 

 .װָאנ ַאמכ ָא ר :גנוציז רעד ןּופ טרָא

 -יּפ ןּופ תוליהק עשידיי יד זַא ,ןעמיטשַאּב רימ...,

 םּכ סה ןיא ,ןפרַאד .דנַא ןּוא ץעװָאּפיל ,עציניוו ,ווָאק

 י'תוצהאה :דצהו) םצנּופ ןסולשאּב ;ד טימ

 ש60162 664:6066 2ץססשפ8סע װַאלסָארַאי ןיא

 :בגעלעגנָא-רעייטש עגונּב ןרעװ טנעקרענָא ,(28ע051865102

 ןּוא ,הליהק רעגָארטסָא רעד ןּופ ןעגנּולײטּפָא סלַא ,ןטייה
 ףיוא ןּבָאה טפַאשדּואװעיָאװ רעילָאדָאּפ ןּופ ןדיי יד זַא

 :סיואנּביא יד ןעיצּוצנײהַא טינ טכער םּוׁש ןייק אּבהל

 ,ןעגנּולָאצ-רעייטש זיא טינ'ס עכלצוו ןיא תוליהק עטנכערעג

 יד ןּופ םישאר יד רימ ןענָאמרעד קיטייצכיילג

 -לעפַאּב עשידיי יד ...זַא ,םעד ןגצוו ןזיירק ןּוא "תונידמ;

 טרעײטשַאּב ףרַאד טּפַאשדּואװעיָאװ רענילָאװ ןּופ גנורעק

 - טי, םענעפּורעגוזַא םעד טימ םּכסה ןיא יונעג ןרעװ

 ,"טנע מיטרַאּפסיד - רע ײטש הצװַאלסָאר

 ףיוא ןרָאװעג ןעמּונצגנָא זיא רצכלצװ

 ןיא "'תוצראה:דעו, םצנּופ גנּוציז רצ ד

 1745 רָאי ןיא װָאנַאמכָאר

 טָאה םָאדַאר ןיא לַאנּוּפירט=ץנַאניפ רעד סָאװ ,ןיד-קסּפ ַא ןּופ)

 (555--550 .ז ,35 . ,8. 0. ה. ?"גרפ ;1747 רָאי .ןיא .ןּבעגעגסױרַא

1749 

 .װָאניטנַאטסנָאק :גנּוציז רעד ןּופ טרָא

 ,טסּוגױא ןיא :גנּוציז עטלעטשעגטסעפ-לַאטנעמּוקָאד

 ןּופ לַאנּוּבירט-ץנַאניּפ רעמָאדַאר םענּופ ןיד-קסּפ ןיא
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 "תוצראה-דעו; ןופ סּולשַאֹּב ַא טריטיצ טרצוו 1731 רָאי

 ןּופ ןייזייּב םעד ןיא ןעמּונעגנָא זיא סָאװ ,1749 רָאי םענּופ

 שזנָאװָארדָא לרַאק רעטסינימ-ץנאניפ ןשיליוּפ םענּופ ףליהעג

 :טעטיול רעכלעװ ןּוא טסּוגױא ןט6 םעד יקצינלדעש

 ,,1ת1106165 1346/ !1קסט606ת565 86 015281=

 {גתמסת?שזמ 1ת11061!טזת 56ת!סעטזת 96660?טװװ (05410-
 216תפזטזג 50604896 6626ת/'.

 סרעטסינימ:ץנאניפ םענּופ זיא סולשַאּב רעקיזָאדרעד

 געליוירּפ ןכעלגיניק ןטימ ךיוא יוװ ,1749 רָאי ןיא ףליהעג

 טקיטפערקַאּב ןּוא טקיטעטשַאּב ,1150 ילּוי ןט15 ןּופ
 .ןרָאװעג

 (.טרירעמּונ טינ ןטײז יד ,29 דנַאב 1751 ,8. 1. ת)
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 ,דָארּב ,װָאניטנַאטסנָא ק :ןעגנּוציז יד ןּופ טרָא
 .עצשָאלַאז

 י :ןעגנּוציז עטלעטשעגטסעפ-לַאטנעמּוקַאד

 ,רעּבמעטּפעס 13 ,רעּבמעטּפעס 9 ,בא ו"כ

 טרעװו ({ עלעװק) ןטקַא-עיצַאדיװקיל יד ןיא .1
 טָאװ ,"תוצראה דעו; ןּופ גנוציז ַא ןגעװ טנָאמרעד בגא

 ןיא 1751 רעּבמעטּפעס ןט12 םעד  ןעמּוקעגרַאפ זיא
 (.337-336 .) עצשָאלַאז

 ןיא הליהק רעשידיי רעד ןשיװצ ךוסכס ַא ןיא .2
 -עקָארק ןּופ דנַאּברַאפ-ץניװַארּפ םעד טימ עישטצרַאז

 -ַאר ןיא לַאנּוּבירט-ץנאניפ רעשילױּפ רעד טיג ,רימָאדנַאס
 עשידיי יד ןכלעוו טיול ,ןיד-קסּפ ַא 1756 ןיא סױרַא םָאד
 -עקָארק םעד ךעלרעי ןלָאצ ןּוט עישטערַאז ןיא הליהק

 ןיד-קסּפ רעד ;.ל8פ 900 דנַאּברַאפ-ץניװָארּפ רערימָאדנַאס

 - הע ײטש רענַײמ ע גל א רעד ףיוא ךמוס ךיז זיא
 "תוצ ראה דער רעד עכלצװ ,גנּול ײטנײא
 טל ע טש עגטסעפ טָאה װָאניטנַאטסנָאק ןיא
 זיא עכלעװ ןּואא 1751 רעּבמעטּפצ ס ןטפ םעצד

 -ץנאניפ םענּופ ףליהעג ןשילױוּפ ןכרּוד ןרָאװעג טקיטעטשַטּב

 .1752 רצּבָאטקָא ןט15 םעד רעטטינימ

 .(93 .ז ,1750 ,8. 1. ת)

 ,טבש
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 .װָאניטנַאטסנָאק :גנּוציז רעד ןּופ טרָא
 ןט3 ,בא ו"ט :גנוציז עטלעטשעגטסעפ-לַאטנצמּוקָאד

 .טסּוגױא
 טָאה 1754 ןּופ לַאנּוּבירט-ץנַאניפ רעמָאדַאר רעד 1

 ףיוא ךיז טיצַאּב סָאװ ,ןיד-קטּפ ןקידנגלָאפ ןּבעגעגסױרַא
 :שינייטַאל ןיא ,רָאי םעד ןּופ "תוצראה-דעו, םענּופ גנוציז ַא

 ןטעפנסןטא

 1ת16/ 210605 5עת820886 108021ת6ת515 6
 ןת00. 816ת0810:65 64 1826:ת810168 646 2סתֹופ

 פשסה8 1018. 3ש3זתוּב; 22111/ס6 6404

 ות ה68 תסי

 ...(טסתופתת 10601010 111016(5ת16/+ 406ט(15
 6664טס?שז 654, ט1185 5ֿטסתב 6018 .ׂ,5
 ות 60ע00:6 2668ת 2010ת186 64918556 6850606

 ט1185 86 6088816 1:802ץתסתפ6 קס6/ 8

 ות11461!שטז( /ט68260/טזה

 56ח1סזטתמ ֹות !1סתפ1+הת!ץתסשס 616 8
 1752 גת ססתק;6ס5ֿפש 86ת 6181 32

 8קטק1וס82185 6536, 6864ס6ז0 060:618 קסז ,} 14
 0016 56601ת10241, פטקזסזתשזמ 268ת! 1 8658018-
 זוטתמ 616 19/! ות !סתפ!גת!ץתסשס, !טזמ 8/{סזטזח
 ות 18/05186 616 22/6 1153 ֹות סזותועט5 קטתס45
 018650115 64 1188/06ת415 8קק;ס28556, ק101ת46...

 (1641ס1טז0) 646661:ת11, 6!4063תטפ גת. 1061 8/6ת-

 0810165 61 1826:ת810/69 64 ט115 פטק.,5

 60ת1:120410ת65 סזתתס5 260 (081216 28602:ת6ת96..

 גמקסע16ת? 6150051010ת1466 6:650סז0 68281/5...

 סע6616ת}"'. (2. 1. ם. סא 1754 ס.104)

 ןיא ,1152 ןיא טסילשַאּב "תוצראה-דעו, רעד 2
 יד זַא ,ףליהעג סרעטסינימ-ץנַאניפ םענּופ ןייזייב םעד
 ףעלרעי ןלָאצסױא ןזּומ װָאכָאְרָאה ןיא הליהק עשידיי
 םעד ןּופ דנַאּברַאפ-ץניװָארּפ (רענילָאוװ) רערימידַאלװ םעד
 .לפ 2000 ןּופ םּוכס ַא טלעג-רעײטשיּפָאק

 (512--571 .ז 414)

1733 

 .װ ט ל ס ָא ר ַא י :ןעגנּוציז יד ןּוּכ טרָא

 ,ירשּת ד"כ :ןעגנּוציז עטלעטשצגטסעפ-לַאטנעמּוקָאד
 ,רעּבָאטקָא ןט24 ,רעּבמעטּפעס - ילּוי ,ןושח 'ּב - 'א
 .רעּבמעװָאנ ןט0

 ךרּוד זיא "תוצראה-דצו, םענּופ עיסעס-רעמּוז יד 1
 .ַאֹּב יקצינלדצ ש רעטסינימ-ץנַאניּפ ןּופ ףליהעג םעד
 -סגנּוריגער סלַא זיא ייּברעד ,ילּוי ןט20 ןפיוא ןראוועג טמיטש
 -ַאר רעד ןרָאװעג טרידנַאמָאק גנוציז רעד ּוצ רַאסימָאק
 םעד ןיא .יקס װָאנ ַאר ג רימיזַאק עטסָארַאטס רעמָאד
 םהרבא זױלּב ןעמּוקעג רעּבָא ןענייז גָאט ןטמיטשַאּב
 יד ,רעגנעהנָא ענייז ןּוא ןילּבול ןּופ ךַאר םײה ןּב
 ןענייז דנַאּברַאפ-הליהק ןשידִיי ןּופ רעייטשרָאפ עקירעּביא

 .ןעמּוקעג טשינ
 װַאלסָארַאי ןיא ךיז טעדלעמ רעטעּפש ךָאװ ַא טימ

 .ףסוי ןּב םהרבא דעוה:סנרּפ רעקיטסלָאמעד רעד
 -ימָאק-סגנּוריגער םעד טרעלקרעד ןּוא ַאססיל ןּופ עקסָאי
 .לײט ַא ּפָא טציא טלַאה "תוצראה:דעו, רעד זַא ,רַאס
 טקּוקצגרעּביא ןרעוו'ס ּואוו ,שטשָאמַאז ןיא גנּוטַארַאּב עזייוו
 ;גנּורעקלעּפַאּב רעשידיי רעד ןּופ ןעגנּונעכער-רעייטש יד
 .עס עטמיטשַאּב יד ןגיילּפָא לָאזמ ,רעּבירצד טעּב רע
 .יגער רעד טָאה ןעגנולדנַאהרעטנּוא ערעגנעל ךָאנ .עיס
 *סנעֶא: רעד ןּוא ,ּוצרעד ןעװעג םיּכסמ רַאסימָאק-סגנּור
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 ןרָאװעג טמיטשַאּב יא ציסעס רעד ןּופ ןימרעט רעט
 ,רעּבמעטּפעס ןט24 םעד ףיוא רעטסינימ-ץנַאניּפ ןכרּוד
 טנַאקַאּב ןימרעט םעיינ םעד ןגעװ לָאז דצוה:סנרּפ רעד
 יּתֹּב עלַא ןיא גנּונעדרָארַאפ רעלעיצעּפס ַא ךרּוד ןכַאמ
 ,םישרדמ

 ןרעטש ּוצ טכּוזרַאפ ןּבָאה דעו ןּופ רעדילגטימ יד
 םּוצ ןעמּוקעג טשינ ןצנייז ןּוא עיסעס רעקיזָאדרעד ךיוא
 טָאה םעד טימ גנַאהנעמַאזּוצ ןיא .ןימרעט ןטמיטשַאּב
 ןּוא םיה ןֹּב םהרבא להקה:שאר רענילּבּול רעד ךיז
 -ץנַאניפ םּוצ השקּב ַא טימ טדנעװעג םיברּוקמ ענייז
 ןקידנגלָאפ טימ יקצינלדעש שזנָאװָארדָא רעטעּפ רעטסינימ
 : טלַאהניא

 "תוצראה דעו, רעד זַא ,קיטכיו רעיײז זיא סע *
 ןופ עגַאל רעקירעיורט רעד ּבילּוצ ןעמּוקפיונּוצ ךיז לָאז
 ךיז ןפַאש סָאװ 4,ןטייק;רעװש יד ּבילּוצ ןּוא תוליהק יד
 עשידיי יד ןענָאמּפױא ןּוא ןעמיטשַאּב םייּב ייּברעד
 .רָאפ סנטצעל ןענייז תוליהק עשידיי ליּפ ןיא .ןרעייטש
 .רַאפ ךיז טָאה םעד ּבילּוצ ןּוא תופרש יײר ַא ןעמוקעג
 טשינ ןענייז סָאװ ,תוליהק יד ןּופ לָאצ יד טרעסערג
 תוליהק עקירעּביא יד זַא ױזַא ,ןרעייטש ןלָאצ ּוצ חוּכּב
 .סיוא רעּבירעד ןּבָאה ןּוא ןטיציפעד ערעייז ןקעד ןזּומ
 עלַא עקיזָאדיד .טסַאל:רעײטש ןרעווש ּוצ ַא ןּופ ןייטשּוצ
 טעּברַאעגסױא ףרַאד'ס זַא ,ּוצרעד ןעגנערּב ןדנעטשמּוא
 רעּבָא ןעק סָאד .גנולײטרַאפ-רעײטש עַײנ ַא ןרעװ
 רעד ןּופ גנולדנַאהַאּב ַא ךָאנ טשרע ןרעװ ךעלגעמ
 ."תוצראה:דצו, םענּופ גנּוציז רעד ףיוא עגַארּפ-רעייטש

 רעד טָאה גנּודנעװ רעד טימ גנַאהנעמַאזּוצ ןיא
 דעו םענופ עיסעס יד ןפורעגפיונוצ רעטסינימ:ץנַאניּפ
 םעד רע טלעּפַאּב קיטייצכיילג .רעּבמעװָאנ ןט10 םעד
 ,תוירחא רעכעלנעזרעּפ ןייז רעטנּוא ,לָאז רע ,דצוה-טנרּפ
 רעד ןגעװ דעו ןּופ רעדילגטימ עלַא ןייז עידומו זירכמ
 תוליהק עלַא ןיא ןפּורסיוא ןזָאל ךיוא זּומ רע .עיסעס
 יא קרַאטש ּוצ ןענייז סָאװ ,תוליהק יד זַא ,םעד הוּכמ
 .נָא טימ ןדנעװ ךיז ןלָאז ,ןרעיטש טימ טסַאלרעּב
 רעסיוא .,ווַאלסָארַאי ןיא רַאסימָאק-סגנּוריגער םּוצ סענַאלק
 .ניא ןַא ךיוא סױרַא רעטסינימ-ץנַאניּפ רעד טיג םעד
 ןרעװ טיירּפַאּב ןעק הליהק ַא רעכלעװ טיול ,עיצקורטס
 םעד ךרּוד (615 תופֹוסז) ןלַאפ עטסקע ןיא ןרעייטש ןּופ
 םעד ןגצוו סּולשַאּב רעדעי .,דנַאּברַאּפ-ץניװָארּפ ןקירעהעג
 .רעטסינימ-ץנַאניפ םעד ןרעװ טלייטעגטימ ףרַאד

 .ץנַאניפ ןּופ גנּונעדרָארַאּפ רעקיזָאדרעד ןּופ ןיז ןיא
 סָאװ ,רַאסימָאק-סגנּוריגער רעד ךיוא טלדנַאה רעטסינימ
 .ידיי יִד טגניװצ רע .דצו םּוצ ןרָאװעג טרידנַאמָאק זיא
 ,ןפָארטש-טלעג ןּופ גנוָארד ַא רעטנּוא ,רעדילגטימ עש
 ןטמיטשַאּב םּוצ דעו ןּופ גנוציז רעד ףיוא ךיז ןעמּוקּוצפיונּוצ
 יװ םעדכָאנ ,רעּבמעװָאנ ןט10 םּוצ ּונייהד -- ןימרעט
 רעדילגטימ לָאצ עטרעדָאפעג יד טלמַאזרַאפ ךיז טָאה'ס
 .רדס םעד ןטכַארטַאּב ּוצ ןטָארטעגּוצ ןעמ זיא דעו ןּופ

 יצח זיּב ןגיוצעג ךיז ןּבָאה ןעגנּולדנַאהרַאפ יד .םויה
 -ידנגלָאפ ןרָאװעג ןעמּונעגנָא ןענייז סע ןּוא רעּבמעוװָאנ
 : ןעגנּונעדרָארַאּפ ןּוא ןסּולשַאּב עק

 םענּופ ןלַאװ יד טריפעגכרוד ןרעװ טשרצּוצ .2
 ןּופ רעדילגטימ יד ךיז ןּבָאה ייּברעד .דעוה-סנרּפ
 .עג ךיז טָאה לייט ןייא :תונחמ ייװצ ןיא טלייטעצ דעו
 ףסוי.ןּב םהרבא סוורּפ ןטלַא םענּופ דצ ןפיוא טלעטש
 ,ןידמע בקצי 'ר ןּופ רעגנעהנָא םעד ,ַאססיל ןּופ עקסָאי
 דצ ןפיוא טלעטשעג ךיז טָאה לייט רערעדנַא רעד ןּוא
 ןסײה ַא ,ןילּבול ןּופ (ךַאר םַײח-.ןּב םהרבא ןּופ
 טָאה ןעװעג חצנמ .ץישעּבײא ןתנוהי 'ר ןּופ רעגנעהנָא
 ויא םײח-ןּב םהר בא ןּוא ,ײטרַאּפ עטייװצ יד
 .דצוה:סנרפ סלַא ןרָאװעג ןּבילקעגסיוא

 טעשזדּויּב רעד ןרָאװעג טלדנַאהַאּב זיא םעדכָאנ 2
 .סגנּוריגער רעד .דנַאּברַאפ ןשהכּולמלַא ןשידיי םעד ןּופ
 ןכָארטשעגסױא טקעיָארּפ-טעשזדּויּב ןּופ טָאה רַאסימָאק
 יד סָאװ ,תובוח ליפ ךיוא ייז ןשיװצ ,סנטסָאּפ ליפ
 םעד ןּופ ןוּבשח ןפיוא טכַאמעג ןּבָאה דו םענופ עטמַאַאּב
 ןּופ עמּוס עניײמעגלַא יד טָאה ףוס םּוצ ןּוא ,דנַאּברַאּפ
 .לפ 323,000 טָאטשנָאו ,לפ 280.000 ןפָארטַאּב טעשזדּויּב
 .1739 רָאי ןיא

 ןיא םויה:-רדס ןּופ טקנּוּפ רעקידרעטייו רעד 4
 דנַאטשַאּב םענּופ עיצַאזינַאגרָאער יד ןעװעג
 ,רעדילגטימ ענייז ןּופ לָאצ יד ."תוצראה-דצ ןּופ
 :םיוא זיא רעליײטרַאפ ןּוא רעריסקַאט-רצייטש יד ןּופ ךיוא יו
 -ץניוװָארּפ יד (א :ּונייהד ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ ײנסָאד
 ,תוליהק יד ךיוא יװ ,('רעדנעל , ,"תוצרא,) ןדנַאּברַאפ
 :הליהק ןשהכּולמלַא םּוצ רַאּבלטיממּוא ןרעהעג סָאװ
 ןעמּוקַאּב (דנַאּברַאפ-זיירק רעייז ּוצ טשינ ןּוא) דנַאּברַאפ
 -עגלַא יד ןַא ױזַא - ןטַאדנַאמ ייװצ ּוצ ךעלטינשכרּוד
 ה"ס ןפערטַאּב אּבהל לָאז עטריגעלעד יד ןּופ לָאצ עניימ
 ,22 -- ןייז לָאז רעריסקַאט לָאצ יד (ב 5

 טעּברַאעגסױא ןרעװ טימרעד גנַאהנעמַאזּוצ ןיא ,5 -
 יַאֹּב תונקּת יד .רעריסקַאט יד ןגעװ תונקּת עלעיצעּפס
 ןגעוו תודוסי.דנּורג טימ ןפַארגַארַאּפ 10 ןּופ ןעייטש
 .רעריסקַאט יד ןּופ סעיצקנּופ יד

 רעד טעּברַא גנַאהנעמַאזוצ ןקיּבלעומעד ןיא 6
 םעד ןגעװ עיצקורטסניא עלעיצעּפס ַא ךיוא סיוא דעו
 ,םיללּכ יד טסעפ טלעטש עיצקּורטסניא יד ,דעוה:סנרּפ
 ,ןרעװ ןפּורעגפיונּוצ דעו רעד אּבהל ףיוא ףראד ױזַא יו
 יד ןרילָארטנָאק ןגעװ דעוה-סנרּפ ןרַאפ ןעגנּומיטשַאּב יד
 ,תואצוה יד ןכַאמ ּוצ יװ ןּוא דנַאּברַאפ םענופ עסַאק

 םיטרּפ לד)

 ,2230--2228 ןטייז ,566 .ּב ,*ןטקַא-דָארג, רעגרעּבמעל יד ןופ

 רעגרעּבמעל ןיא ,202 .מּונ

 ןרָאװעג ןעמּונעג ןענײז 6-1 ןטקנּופ יד ןגעװ

 טּפירקסּונַאמ םענּופ ךיוא יװ

 181540118 } 11- ;ןַאּבַאלַאּב .ל"נרפ -- .220 .ז ,"םּואענילָאסָא,

 .(342--342 זײז ,{68!טז8ב 8



 "זוצראה עּברא דעו, טענּופ טטכישעג רעד ֹוצ ןטסענער עשיליּפ 9

 .סױרַא זיא סָאװ ,?טנעמיטרַאּפסיד-רעײטש , רעד 7

 ףיוא ךיז טציטש ,1153 ןיא דצו ןּופ ןרָאװעג ןּבעגעג

 רעד ןיא טריטיצ טרעוו רעכלצוו ,ץצזעג:טעשזדּויּבכ ַא

 ןעלקיטרַא עקיזָאדיד 8 ןּוא 2 ןעלקיטרַא 14 עלעװק
 :ןגָאז

 ןּוא דעו ןסיורג ןּופ רעדילגטימ יד 2 לקיטרַא,

 םעד ןָא ןטָאּברַאפ טרעװ "תוצרא, יד ןּופ םישאר יד
 .ץנַאניפ רעשהכּולמ רעשילוּפ רעד ןּופ םכסה ןּוא ןסיװ
 ןּופ תואצוה ןכַאמ ןּוא טלעג ןעמענּוצפיוא גנּוטלַאװרַאפ
 ,דנַאּברַאפ ןשידיי םענּופ םימּוכס יד

 יד ןּופ טלַאהעג רעכעלרעי רעד :8 לקיטרַא;

 טרעװ ?'תוצראה דעו, ןּופ רעדילגטימ! הנידמ-ישאר
 םעד רעסיוא .לפ 5000 ןּופ עמּוס ַא ןיא טלעטשצגטסצפ

 רצייז ןיא ,לפ 100 ּוצ ךָאנ ךעלרעי םישאר יד ןעמּוקַאּב

 ךיוא ייז ןפרַאד עטצעל יד ןּופ .תונּתמ ףיוא תּושר
 ןיא ןכַאמ ייז סָאװ ,תועיסנ יד ראפ תואצוה יד ןקעד
 .(86--85 ,81 יז ,1-.) ."דצו ןּופ ןטייהנגעלעגנָא יד

 רעקיזָאדרעד ןיא ןטַאּבעד-טעשזדּויּב יד ןשיװצ 8
 .גגלָאפ {} עלעווק רעד ןיא ךיז טניפעג דצו ןּופ עיסעס
 :ץיטָאנ עקיד

 -טלעג ַא טלדנַאהַאּב טרעוו ןגַארפ ערעדנַא ןןשיווצ

 טמּוק סע סָאװ ,,לפ 2000 ןּופ םּוכס ַא ףיוא גנורעדָאּפ

 לאּומ ש ןדיי םעד דנַאּברַאפ-הליהק ןשהכּולמלַא םענּופ

 .רענָא טָאה דעו רעד .ַאלסָארַאי ןופ שטיװָאפלָאװ
 טמיטשַאּב טָאה ןּוא ןקיטכיר ַא רַאפ בוח םעד טנעק

 נָא ןענייז סע רעכלצוו ןיא ,גגּורינגיסַא יד הולמ םצד

 (89--88 .ז ,1.) .םיא ןעמּוק סָאװ ,ןזניצ יד ןויוועג
 ןָא טמענ 1752 רָאי ןּופ "תוצראה דצו, רעד 9

 טיול ,סּולשַאּב ןלעיפיצנירּפ ַא םינינע:טכירעג צעגונּב

 'וױסכס ערעייז ןיא ךיז ןפרַאד תוליהק עשידיי יד ןכלעוו
 ,!תוצראנ "רעדנעל, יד ןּופ סניד-תיּב יד ּוצ ןדנעוו םיכ
 :ָארּפ סלַא ןטליג סָאװ ,"ןדעו, עניילק יד ּוצ ונייהד)
 טימ טָאה "דעו רעסיורג- רעד לייוו ,(סניד-תיּב:ץניוו

 טנעמּוקָאד .טפירשטנַאה) "ןָאט ּוצ טשינ ןכַאז עכלעזַא
 ,0 לקיטרַא ,220 .ז ,203 .מּונ ,"םּואענילָאסָא, ןּופ

 -ידנגלָאפ טרעהעג 1753 ןּופ עיסעס רעד וצ 0

 :םָאדַאר ןיא לַאנּוּבירט-ץנַאניפ ןּופ ןיד-קסּפ רעק
 ,,0טבת?טשזמ 5066484 8040/8?שזה 1ת1146115 5 } ת 8*

 80886 1626סהסטו6ת 515 60ת//גות 58

 ט81811ת8?טשזמ הש55186 64 11810115 86 111ת0115 20-

 100186 63 ק 6 61ש קז 26 8ז 8ט 1811 0 5
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 5610 6416 24. א. 1153 ות 18:05186 פט 60-
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 .װ ַאל ס ָא ר ַאי :ןעגנוציז יד ןּופ טרָא
 ,ירשּת ד"כ :ןעגנּוציז עטלעטשעגטסצפ:לַאטנעמּוקָאד

 .רעּבמעװָאנ ןט2 ,רעּבָאטקָא ןט28 ,ןושח 'ב
 .עג זיא רעּבָאטקָא ןט28 ןּופ גנּוציז רעד ףיוא 1

 ןּופ רעייטשרָאפ יד ןשיװצ ךַאמּפָא ןַא ןרָאװעג ןסָאלש
 ץניװָארּפ רעד ןּופ רעייטשרָאפ יד טימ "תוצראה-דעו,
 -עװָאנ זיירק רעשילוּפ-סיורג רעד ןכלעװ טול ,ןילּבּול
 ,עלַאיּב ,ַאװַאר ,ענוולג טעטש עשידיי יד טימ ָאטסַאימ
 :ָארּפ ןּופ סיױרַא ןעייג ענישטשאנ ןּוא ץעיָארג ,עציזעשזר
 .ָארּפ ןיא ןירַא ןעיײג ןּוא ןלױּפ-סיױרג דנַאּברַאפ-ץניװ
 יד ןּופ ןעגנוטלַאװרַאפ-הליהק יד .ןילּבּול דנַאּברַאפ-ץניװ
 ערעײז אֹּבהְל ףױא ןפראד טעטש עטנכערעגסיוא עלַא
 ךַאמּפָא רעד .רעטנעצ רענילּבּול םעד ןלָאצנייא ןרעייטש
 ןּופ ןרָאװעג ןּבירשעגרעטנּוא דצו ןּופ ןעמָאנ ןיא זיא
 רעטעּפש ןּוא יקסניצשעל םהרבא רעריסקַאט םעד
 יפ ןּופ ףליהעג ןשילױּפ םענּופ ןרָאװעג טקיטעטשַאּב
 650--68 42 .יקצינלדעש ףַארג רעטסינימ-ץנַאנ

 -יפיטַאר רעּבמעװַאנ ןט2 ןּופ גנוציז רעד ףיוא 2
 ןעמּונעגנָא ןענייז סָאװ ,ןסּולשַאֹּב יד דעו רעד טריצ
 ןט27 םעד "דעו םעניילק, רענילָאװ םעד ףיוא ןרָאװעג
 1746 רעּבמעװַאנ ןט5 םעד ןּוא הָארטסָא ןיא 1745 ילּוי
 ידכּב .הָארטשֶָא ןיא זיױלק .ַא ענונּב װָאנַאמכָאר ןיא
 ןענרעל סָאװ ,םירוחּבהבישי עמערָא יד ןציטשּוצרעטנּוא
 זיירק ןּופ םישאר יד ןּבָאה ,זיולק רעטנָאמרעד רעד ןיא
 רעהָארטסָא םייּב האולה ַא טכַאמעג םּתעשּב הָארטסָא
 ןּופ ןדעו עניילק יד ןּבָאה טציא ,"ה"ע עקלעמש 'ר , ,בר
 יד ןּופ ןענָאמּוצפױא ןסָאלשַאּב ווָאנַאמכָאר ןּוא הָארטסא



 יי "תוצראה עּברא דצו, םענופ עטכישעג רעד ּוצ ןטסענער עשיליוּפ 101

 לָאצּפָא ןַא זיירק רעהָארטסָא ןיא ןעגנּוטלַאװרַאּפ-הליהק
 -ַאּב לָאז לָאֹצּפָא רעד .בוח ןטּכַאמעג םעד ןקעד ּוצ ידּכ
 סָאװ ,"'רעייטש ןכעלטגפע, םעד ןּופ .צָארּפ 5 ןפערט
 ,טגָאזעג יװ ,דעו רעד .ןלָאצ ןעגנוטלַאװרַאּפ-הליהק יד
 (529--597 ,{.) .טקיטעטשַאּכ סּולשַאֹּב ןקיוָאדמעד טָאה

1735 

 .װָאניטנַא טסנ ָא ק :ןעגנוציז יד ןופ טרָא
 ,ילּוי ןט20 :ןעגנוציז עטלעטשצעגטסעפ-לַאטנעמּוקָאד

 .בא ח"כ
 ןסָאלשעג ויא ילּי ןט20 ןקפ גנּוציז רעד ףיֹוא

 ןַא "תוצראה-דעו, םענּופ גּנּוקַףיװטימ רעד טימ ןרָאװעג
 רימָאדנַאס-עקָארק דנַאּברַאפ-דנַאל םעד ןשײװצ ךַאֿטּפָא
 -ילשיוו ןּוא ץעינַאלָאּפ ןּופ ןעגנוטלַאװרַאפ-הליהק יד ןּוא
 .הליהק עקיזָאדיד סָאװ ,רעייטש ןּכעּלרעי םעד ענונּב עצ
 ,דנַאברַאפ:דנַאל םעד ןלָאצ ּוצ ןּבָאה ןעגנּוטלַאװרַאּפ

 (163--161 ,ע)

1756 

 :ןעגנוציז יד ןּוּפ טרָא
 .ד ָא ר ּב ןּוא

 ,רייא ו"כ :ןעגנּוציז עטלעטשעגטסעפ-לַאטנעמּוקָאד
 .רעּבמעטּפעס ןט18 ,טסוגױא ןט2 ,ןויס 'כ

 ןעגנוציז ענייז רָאי םעד ּפִא טלַאה דעו רעד 1
 ףליהצג ןּופ ןײויּב םעצניא װָאניטנַאטסנָאק ןיא
 ףַארג רעטסינימ .ץנַאניפ ןשיליוּפ םענּופ
 (930---999 .ז ,1.) .יקצינלדצש

 ןטַאּבעד - טעשודּויּב יד ןּופ רעטנעצ ןיא .2
 ןּופ ןטיציפעד עסיורג ץנַאג יד ןענַאטשעג ןענייז
 ןּוא ןדנַאּברַאפ-דנַאל יד ןּופ ךיוא יװ ,"תוצראה:דעו, םעד
 שטָאב ןטיציפעד יד ידכּב .ןעגנוטלַאװרַאּפ-הליהק ענלצנייא
 .עּפס ַא ןגײלּוצפױרַא ןסָאלשַאּב טרעװ ןקעד ּוצ זייוולייט
 טימ םפסה ןיא ןּוא תוליהק יד ףיוא רעייטש ןלעיצ
 -ייטש, רעקידנכערּפשטנַא ןַא טלעטשעגפיונּוצ טרעװ םעד
 (03--70 .ז ךיוא ,415,230--299 .ז 1 ."טנעמיטרַאפסיד-רע

 װ ָאניטנַאטסנָאק

 .רַאפ ןשידִיי םענופ תובוח יד ןכּוזרעטנּוא םִייּב .3
 םִימּוכס צקידנגלָאפ "תוצראה-דעו, רעד טרעלקרעד דנַאּב
 : עדנגנירד ןּוא עכעלטיײרטשַאּבמּוא רַאפ

 לקצַאכ ןדִיי רעװָאנרַאט םעד ןּופ גנּורעדָאפ יד (א
 .לפ 2095 ןּופ םוכס ןיא

 'ר בר רעװַאלסישזדָאװ םעד ןופ גנורעדָאּפ יד (ב
 .לפ 694 ןּופ םּוכס ןיא קיזייא

 שטיווָאקװעל (קחצי) אקציא ןופ גנורעדָאפ יד (ג
 ,לפ 3822 םּוכס ןיא שטשָאמַאז ןּופ

 .דנַאל רערימָאדנַאס-עקָארק ןּופ גנּורעדָאפ יד (ד

 .עגסיוא זיא סָאװ ,,לפ 16.000 ןּופ םּופס ןיא דנַאּברַאּפ
 ןיא "םָאדַאר-תואצוה, ףיוא ללּכה-תבוטל ןרָאװעג ןּבעג
 ,1755 רָאי

 ,לפ 22.621 ןּופ עמּוס ַא - ָאולַא לּכה-ךסּב

 .עטשַאּב ןעװעג זיא "ד, טקנוּפ ןּופ גנורעדָאפ יד
 -דצו, םענּוּפ רעדילגטימ יד סָאװ ,בוח:רטש ַא טימ טקיט
 ןופ הנידמה:-שאר םעד ןּבעגעגסױרַא ןֹבָאה "תוצראה
 יקסלצקּוד סּוקרַאמ -דנַאּברַאפ רערימָאדנַאס-עקָארק

 (91--89 ,74--70 יז

 ןרעטנּוא ןענּופעג ךיז טָאה "תוצראה-דעו, רעד 4
 - םד-תלילע ןגעװ ןסעצָארּפ ייווצ ןּופ קּורדניײא ןשירפ
 ןּבָאה עכלעוו ,(1756) לָאּפמַאי ןּוא (1153) רימָאטישז ןיא
 ןדנעוו ּוצ ןסָאלשַאּב טָאה דצו רעד .תונּברק ליפ טסָאקעג
 תולדּתשה עקיזָאדיד טָאה ןּוא טסּפױּפ םּוצ םעד ןגעוו ךיז
 ןּב םּוקילא דיי רעלָאּפמַאי םעד ףיוא טגיײלעגפורַא
 ַא טיג ןינע םעד ןגעװ { עלעװק יד .קילעז רשא
 :טסָאקעגּפָא טָאה םיור ןייק העיסנ עקיזָאדיד ליפיוו ,ףירגַאּב
 .נָאמרעד רעד ןיא טרירוגיפ סָאװ ,ןלדּתש רעקיזָאדרעד
 ּבּוקַאי, ןעמָאנ ןטריזינָאלָאּפ םעד רעטנּוא עלעווק רעט
 ךָאנ ךיז טדנעװ ,"יקסלָאּפמַאי שטיװָאקילעז
 .קיל םּוצ (1764 "תוצראה-דצו, םענּופ גנּוזיײלפױא רעד
 3046 םיא ןרעקּוצמּוא גנּורעדָאפ ַא טימ טכירעג-עיצַאדיװ
 טָאה רצ זַא ,ייּברעד טרעלקרעד רע ןּוא ,(ןירָאלּפ) ,ּלפ
 ןדיי יד רַאפ ,ללּכִה תבוטל  ןּבעגעגסיוא עמּוס עקיזָאדיד
 - טָאה רע ."םיור ןיק העיסנ רעד ףיוא ןליוּפ ןיא
 םייּב ןּוא העיסנ רעד ףױא - ןָא רעטײװ רע טזייװ
 טָאה ןּוא טייצ ליפ ןריולרַאּפ םיור ןיא ךיז ןטלַאהפיוא
 ענייז יװ תויה ןּוא ,ןעמּוס עסיורג ןּבעגסױא טזּומעג
 :עג רע טָאה ,טקעלקעג טשינ ןּבָאה ןעלטימ ענעגייא
 םייּב סרעדנּוזַאּב ןּוא ןדיי עשינעילַאטיא יד ייּב טזּומ
 ןייק, .עמּוס ַא ןעײלטנַא (ןתנ) עטָאנ דיי רענַאּוטנַאמ
 ,האשרה-חּכ ןכעלטפירש ַא טניימ סָאד ,"טנעמּורטסניא,
 ןייק העיסנ רעד תעּב ןקיטכעמלּופַאּב םיא לָאז סָאװ
 יד םיא טָאה ,האולה עקידנטײדַאּב ַאזַא ןכַאמ ּוצ םיור
 ןלױּפ ןיא! דנַאּברַאפ ןשידיי םענּופ טּפַאשרעיײטשרָאפ
 ."ןּבעגעג טשינ

 -ייו ךיז רימ ןסיורעד עלעווק רעקיּבלעזרעד ןּופ
 ףיוא ןּבָאה "תוצראה-דצו, ןּופ רעייטשרָאפ יד זַא ,רעט
 -ַאּב ,1761 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא גנּוטַארַאּב רעיײז
 יַּפָא ןלעיצעּפס ַא ןדיי עלַא ףיוא ןגיײלּוצפיורַא ןסָאלש
 ,ףניט 1 ּוצ ןלָאצ לָאז רעלָאצ-רעייטש רעדעי :ונייהד ,לָאצ
 רעלָאּפמַאי םענופ העיסנה.תואצוה יד ןקעד ּוצ ידּכּב
 טיירּפַאּב טלָאזעג ןּבָאה לָאצּפָא ןקיזָאדמעד ןּופ ;ןלדּתש
 .טײלעמירָא יד ןּוא (םידמלמ) םייּבר יד רָאנ ןרעװ
 ןפיוא רָאנ ןּבילצרַאפ קיטנָאק זיא רעּבָא סּולשַאֹּב רעד
 .כרוד טשינ רע זיא 1765 רָאי ןיא ךָאנ לייו ,ריּפַאּפ
 .(69--65 .ז .,1) .ןרָאװעג טריפעג
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 .װ ָאניטנַאטסנָאק :ןעגנּוציז יד ןּופ טרָא

 א ןט18 :ןעגנּוציז עטלעטשצגטסעפ-לַאטנעמּוקַאד

 .רעּבמעטּפעס ןט17 ,טסּוג

 'דעו, ןּופ ןעגנוציז יד ףיוא ץיורָאפ םעד 1
 רעכלעוו ,דיי רענילּבול רעד טריפ רָאי םעד "תוצראה

 .ּול שטיװָאמייח, - ,ןלעװק יד טול ,ךיז טּפּור
 רעקיּבלעזרעד סָאד זיא ןתמא רעד ןיא .'יקסלעּב

 רימ ןכלעװ ןגעװ ,ךַאר םײח-ןּב םהרבא דעוה:סנרּפ
 ןּופ זיא רע .(1752 רָאי עז) טנָאמרעד רעירפ ןיוש ןּבָאה

 ,ןירעּפלײה החּפשמ רעד ןּופ בורק ַא ןעוועג דצ סרצטּומ

 טדַאטשנעדוי , ;ןַאּבַאלַאּב .מ ;ךיוא .לגײרפ ,646-645 .ז ,1.)
 .(69 .ז ,"ןילּבּוּל ּוצ

 ןיא זיא טסּוגױא ןט18 ןּופ ןעגנוציז יד ףיוא .2
 ןּוא דנַאּברַאפ-דנַאל ןשיליוּפ-ןיילק םעד ןשיװצ ךּוסכס ַא
 יד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאּב ץעלעימ ןּופ הליהק רעד
 .לפ 1200 ךעלרעי דנַאּברַאפ-דנַאל םעד ןלָאצ ףרַאד הליהק
 .(162--161 .ז ,1.) ."ןרעייטש עכצלטנפצ,

 סָאװ ,הציבת-טלעג יד טלדנַאהַאּב דעו רעד 3

 ןּופ שטיװָאקװעל (קחצי אקציא רעריסקַאט רעד
 .עדָאפ יד טניפעג ,דנַאּברַאפ ןשידיי םּוצ טָאה שטשָאמַאז
 -טרַאּפסיד, ַא ףיוא טלעטש ןּוא טדנירגַאּב רַאפ גנּור

 *646-645 .ז ,{.) .בוח םעד ןקעד ּוצ קעװצ טימ "טנעמ

 רעד וצ רעדָאה עיסצס .טסּברַאה רעד ּוצ 4

 -ידנגלָאפ טרעהעג "תוצראה-דצו, םענּופ (עיסעס-רעטניוו

 ; םָאדַאר ןיא לַאנּוּבירט-ץנַאניפ ןשילױּפ ןּופ ןיד-קסּפ רעק

 2:1ת161 00ת0146ז0 16010015 81ז0816:86 5. 2?

 1816518418 -- 61 פץת892088זמ :6115116ת56מ/ 6
 2 ט+הזג ובץמסש1 62 /ט64860/טדמװ ה6ק2ת}

 11 8 ז 65 סה 8 1 סטתת 811:05066 285
 0118105 קסז 1ת1. 52ץתתמסת 56ת01סטזג 1.ט21/ת6תפסת

 1ט64161טזת 4 6 6 6 4 }

 (0ט816תש5 /1:0861 פץת8908286 קעסט 5

 1ט868 8ת6ס;וצפ 81508:/מסת!טמ, פטק6/ 608 זת-

 קס51{טזמ 60ת61תטסתפ 6080111 קעסט6ת16תפ 82 141

 זתה 001618110ת6 1616ת?שתת תֹותס קעס 16118 560שתי*

 48 קס051 1656שזת 5. 118: 20ת110101פ.. 501060/
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 81808410ת15 59ע0880886 4:615116ת51פ- 8

 2מצההּבזת (.ה8מוחחס102 118:656ת8!סטזת ./ט0860עטזה

 560101654066 /60860עטעװ 651:65:/16 1ת5111610 זט:
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 .װָאניטנַאטסנָא ק :ןעגנּוציז יד ןּופ טרָא
 :ּפעס ןט10 :ןעגנוציז עטלעטשעגטסצפ-לַאטנעמּוקָאד

 .רעּבָאטקֶא ןט5 ,רעּבמעט
 -טעשודּויּב יד טקידנערַאפ "תוצראה-דעו, רעד

 ןכלעװ ןּופ ,"טנעמיטרַאּפסיד.-רעײטש , ַא טימ ןטַאּבעד
 טרעװ ךַארּפש רעשילױּפ רעד ןיא רַאלּפמעזקע ןייא
 .עד ןענייז סָאװ ,ןרַאסימָאק-סגנוריגער יד ןּבעגעגרעּביא
 647 .ז ,1) ידצו ןּופ ןעגנוציז יד ףיוא ןרָאװעג טריגעל

 רעּבמעטּפעס ןט10 םענופ דעו רעקיּבלעזרעד 2
 (קחצי) אקציא ןדיי םעד ןּבעגּוצסױרַא ןסָאלשַאּב טָאה
 טָאה רע סָאװ ,,לפ 654 ןופ עמּוס ַא ענשטָאּפָא ןופ
 ןּבָאה הנידמ-ישאר יד .דנַאּברַאפ ןשידיי םצנּופ טנָאמעג
 --בוח-רטש ַא עמּוס רעד ףיוא הולמ םעד טלעטשעגסיוא
 -ַאֹּב יא רעכלעװ ,"טנעמּורטסניא , םענעפּורעג:ױזַא ןַא
 -ץנַאניפ ןשיליוּפ ןּופ ףליהעג םענופ ןרָאװעג טקיטעטש
 (113 .ז ,1) .יקצינלדעש ףַארג) רעטסינימ

 רעּבמעטּפעס ןט10 ןּופ ןעגנּוציז עטנָאמרעד יד 3
 עלעווק רעד ןיא טריטנעמּוקָאד ןענייז רעּבָאטקָא ןט5 ןּוא
 .646 ,205 ,49 .ז) 1

 ןיא ,טערקעד ַא ןּבעגעגסױרַא טָאה דעו רעד 4
 ןעק (עקָארק ייּבו שזעמישזַאק ןּופ הליהק יד ןכלעװ
 ,ןדיי עדמערפ ענעי רָאנ דנַאטשַאּב ריא ןיא ןעמעננײרַא
 ןּופ ליימ ןייא סנטסכעה קחרמ ַא ףיוא ןעניואוו סָאװ
 ןרָאװעג ןעמּונעג זיא טערקעד רעקיזָאדרעד .שזעמישזַאק
 -ַאר ןיא לַאנוּבירט-ץנַאניפ ןשיליוּפ םעד ךרּוד טכַא ןיא
 ןייז ,1763 רָאי ןיא ,ןּבעגעגסױרַא טָאה רע תעשּב ,םָאד
 שזעמישזַאק ןּופ תוליהק יד ןשיװצ ךּוסכס ַא ןיא ןיד-קסּפ
 רעמָאדַאר ןּופ ןיד.קסּפ רעדנפערטַאּב רעד .עצילסיוו ןּוא
 : טגָאז לַאנוּבירט-ץנַאניפ

 ,,1ת:6/ ות?, ,110605 59ת8920086 (.891011:165
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 (28. 1. ה. סא 8תתס 1702, טרירעמונ טשינ ןטיײז יד)
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 .װ ָא ניט נ ַא ט סנ ָא ק :ןעגנּוציז יד ןּופ טרָא

 ,ילּוי ןט21 :ןעגנּוציז עטלעטשצגטסעפ-לַאטנעמּוקַאד

 .רעּבמעטּפעס ןט26 ,רעּבמעטּפעס ןטג
 ןט26 ןּוא רעּבמעטּפעס ןט3 ןּופ ןעגנּוציז יד 1

 ןיא טנָאמרעד טייהנגעלעג ַא ייּב ןרעוװו רעּבמעטּפצס

 טרצוו ילּוי ןט21 ןּופ גנּוציז יד .(437 .ז) ע צלצווק רעד

 .5 טקנּוּפ ןיא טריטנעמּוקָאד ןטנּוא
 .ליטרַאּפסיד-רעײטש, ַא ףיוא טלעטש דצו רעד .2

 .עּפש זיא סָאװ ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא "טנעמ
 ןשילַיוּפ ןּופ ףליהעג םעד  ןרָאװעג טגלילצעגרָאפ רעט

 (14 .ז ,1) ,גנּוקיטעטשַאּב ּוצ רעטסינימ:ץנַאניפ

 זיא סָאװ ,סּולשַאּב םעד טריציפיטַאר דצו רעד 3

 ןּופ גנוטַארַאּב ַא ףיוא ןרָאװעג ןעמּונעגנָא 1758 רָאי ןיא
 טול ןּוא (הָארטסָא זיירק) ץצרָאק ןיא "דצו םעניילק,
 ןרעקמּוא ףרַאד דנַאּברַאּפ-דנַאל רעהָארטסָא רעד ןכלעוו
 עמּוס יד שטיװָאשרצה ןמלז *ר בר רצעהָארטסָא םעד

 ןּבעגעגסיוא וּתעשּב טָאה רענעי סָאװ ,,לפ 0 ןּופ

 -ַאֹּב דעו רעד .זיירק רעהָארטסָא ןּופ ןדיי יד תבוטל
 וּפ ןּופ ףליהעג םייּב ןעמּוקַאּב ּוצ קיטייצכַײלג טסילש

 -ַאֹּב םעד ןּופ גנּוקיטעטשַאּב ַא רעטסינימ:ץנַאניפ ןשיל

 (523 .ז ,1.) .ןריפוצכרּוד ןעגנּולעג ךיוא זיא סָאװ ,סּולש
 :ץנַאניפ רעמָאדַאר ןּופ גנּונעדרָארַאפ רעד טיול 4

 ןיא ,ןקידיילרעד טפרַאדַאּב דעו רעד טָאה ,לַאנּוּבירט
 ,רעטסינימ-ץנַאניפ ןשיליוּפ םענּופ ףליהעג ןופ ןייזייּב
 דנַאּברַאפ - דנַאל רעוװעקַארק םעד ןשיװצ ךּוסכס ַא
 ײרעהצעגּוצ רעד הוּכמ וװַאלסידָאװ ןּופ הליהק רעד ןּוא

 .הביבס רעד ןיא תוליהק עקינייא ןּופ טייק
 .ץנַאניפ רעמָאדַאר ןּופ גנּונדרָארַאפ עטנָאמרעד יד

 : טגָאז לַאנּוּבירט

 ,1ת66/ ותג )ט 68 605 )0 0421518ש6/סתי

 5 6 8 ססע 1ת110616זװ 1,666 /ט0102?1, פעַע 6

 1000215186616ת515 61 !0486סזטזת ןק8181/תב?טטעמ (0ע8-

 00016ת515 6+ 58ת0010/6ת518 56ת!סעסזװ -- 4

 ות1ו46165 /ת 462605 56ת1ס י 65 ק 8 } 810+

 תהזט5פ 601:860ט16ת565 ?טת הּהמ!קותטזב

 68 ס סט 6 ת 5 6 זת קסנ 1ת46616ז0 15888א 1,665

 06002 ּפץתס!סטזמ 260860ץטתװ ק818//ת8?טשזמ 42:8-

 00ט16ת915 61 52ת01ת,085

 1ש601ס1!טזמ ..666 604:

 ((טסתנמתת 5ע088088 300021518ט16ת5158 38

 5עת89088זג (0891מ1/16תפסעת 00 0:800ט18/װ 81/8ז

 0 6 8 8 ס ק 11 6 ת 6 ק8ז:ססתוּב;שזע, 82 8ת11ףעטס

 864 08 2816 006421518ׁׂט16תפ6 פ/6618ת 4

 {טזת קז!8656ת16 ֹות !6:תוותס 0ט6:018!שז, !8זת 8ש-

 {סנת 2860 08058... פוס 60150051110ת6 111. ןיזטת. פטקי

 ץסזתו 268תו 12658/1/ 01556ת11 תססשו סס,ס6

 ס8וװ קעס ע6501310ת6 11ת211/ 0601510ת6 86 ֹותֹוטְת-
 2648 קזסקזוה;טת 868 59ת82088ז 100621518-
 ט16תפסזת ק8זסס/ה!הזטתח 1651140110ת6.. 86 וע תז
 ֿפשק;סזושות 1:68תו 10658ש;8זשמ ֹות ק;1זװחס
 60 ת קז 655 ט 8ת ת 0 קץ 8 65 6 ת16 38
 61908:1וזװסתטזמ 406860זשזמ 615160108ת080 6
 860106ת08נת ע6נתנ141". (2. 1. ם. 68 8תתס 1759, ק. 24

 יַצֹּב 1759 רָאי ןיא דעו םענּופ ןעגנּוציז יד ּוצ 5

 רעמָאדַאר םענּופ ןיד-קסּפ רעקידנגלָאפ רעד ךיוא ךיז טיצ

 ןיא ןרָאװעג ןּבעגעגסיױרַא זיא רעכלצוו ,לַאנּוּבירט:ץנַאניפ

 :1760 רָאי

 ,1ת162 1ת:14 1602605 20182ת6ת565 64 1תז'

 1608608 86ת10165 0/06215180160568 (269 1ת}.

 (סתּבוזמ 518/000102) 86 !תז+ 1168605 856ת10:65 ֿפע*

 ת8ה2088עטזת טתוטסזֿפזטתת 1י1810115 61 111תסז15 210:

 טנתס186 (קסע 1תז. 16664 56ת01סשזת ן818110415

 (01860ט16ת915 6? 58060ת11:16ת515)

 1ש6 6161 שנת ,.. 6 6 6 6 יע ת 1

 .. 008ת00006106ז0 60660/6!?שת 8ת168041 ןטש-

 6101 פט/ תסת 0080 1418 0006טז06ת18... טסעטתמ 4

 טסס+ 4615קס5111סתסתמ 111 ויי פטקז:6זת1

 ת68תו 1 ת65פ8ט;1;8ו טזס קט(,000

 175921/ ות אסת8{51בת:עתסש 8קקצ;ס'28!טזמ

 66 4 ש 6 1{, קעס1ת06 8קקזס2818 8006 6150051*

 {1סתס... 86ת46ת084טע,,/108605 2182ת60565 1תססזוק-

 {6ת1{סז 8261:6, 801תט601/ טס6ת85 2ת168 קעס סטס

 081/0ת6 160101/ 61 016006ת118 1ת0061261
 (2 1. 8. סא התתס 1760, ק88- 59).
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 :ןעגנּוציז יד ןּופ טרָא
 .װָאניטנַאט

 ילּוי ןט20 :ןטגנוציז עטלעטשעגטסעפ-לַאטנעמּוקָאד
 .רעּבָאטקָא ןט3 ןּוא

 ןיא ןטלַאהעגּפָא דעו רעד טָאה עיסעס-רעמּוז יד 1

 .סנָאק ןּוא עציליּפ

 ןּוא ילּוי ןט20 ןּופ גנּוציז ענעזיװעגנָא יד .עציליּפ

 רעד ןיא טנָאמרעד ןרעוװ ןעגנּוציז יד ןּופ טרָא רעד
 ,(348-34/ ,106-104 .ז) { עלעװק

 טריפ עיסעס רעקיזָאדרעד תעשּב ץיזרָאפ םעד .2
 ןופ ריאמ) יקסניּבּוד עקריאמ דצוה:סנרּפ רעד
 .ָאטָארּפ יד ןּבירשעגרעטנּוא ךיוא טָאה רעכלעו ,(ענּבוד
 (106--104 .ז ,1) .ןעגנוציז יד ןּופ ןלָאק

 .עס רעקיזָאדרעד ףיוא סיוא טעּברַא דעו רעד 2
 ,עלעּבַאט-רעײטש יד ,"טנעמיטרַאּפסיד-רעײטש , ַא עיס
 ,שידיי ןיא ןרָאװעג טלעטשעגפיונּוצ טשרעּוצ זיא סָאװ
 ןּוא שיליופ ןיא ןרָאװעג טצצזעגרעּביא ךָאנרעד זיא
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 -סגנוריגער םעד גנוקיטעטשַאּב ּוצ ןרָאװעג שגיילעגרָאפ

 ידצו יד ףיוא ןרָאװעג טרידנַאמָאק זיא סָאװ ,רַאסימָאק

 (14 )1,  ,ןעגנּוציז

 גנערטש בגא ןענַײז ןטַאּבעד:טעשזדויּב יד תצשּב 4

 -עיק-ילָאװ םעד ןּופ תונוּבשח יד ןרָאװעג טרילָארטנָאק

 (466--463 .ז ,1.) ,דנַאּברַאּפ-דנַאל רעוו

 עיסעס-:רעמּוז יד עכלעוו טימ ,ןגַארּפ יד ןשיווצ .5

 טלדנַאהַאּב ךיוא בגא זיא ,טקיטפעשַאּב ךיז טָאה דעו ןּופ

 -רַאפ-דנַאל ןשילױּפ-ןיילק םעד ןשיװצ ךּוסכס ַא ןרָאװעג

 ךוסכס םעד ןיא .וָאלָאקָאס ןּופ הליהק רעד ןיא דנַאּב

 ןגעװ ןּוא ןעגנּולָאצ:רעײטש ןגעװ טלדנַאהעג ךיז טָאה

 דעו םענּופ זיא ךּוסכס רעד .תועיבּת-טלעג עקיטייזנגעק

 (193--193 .ז ,1.) ,ןרָאװעג טקידיילרעד

 ןיא דעו ןּופ עיסעס-רעטניוו רעדָא .טסּברַאה יד ,6

 יװָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעמּוקעגרָאפ ןיא 1760 רָאי

 טקיטעטשַאּב טרעװ ,רעּבָאטקָא ןט3 םעד ,גנוציז ןייא

 .446 ,438 .) { צלעװק רעד ךרּוד
 ןיא זיא ןעגנּולדנַאהרַאפ יד ןּופ רעטנעצ ןיא 7

 םעד ןגעװ עגַארּפ יד ןענַאטשעג עיסעס רעד ןּופ ךשמ

 ,דנַאּברַאפ ןשהכולמלַא ןשידיי ןּופ בצמ ןלַאפָארטסַאטַאק
 דעו רעד .ןדנַאּברַאפ-דנַאל ענלצנייא יד ןּופ ךיוא יו

 .תובוח ערעייז ןרידיוקיל ּוצ יו ןעלטנט יד טלדנַאהַאּב
 (448 .ז ,1.)

171 

 ינַאשוצשזצי :ןפגנוציז יד ןּופ טרָא

 .רעּבמעצעד ןט29 :גנוציז עטלעטשעגטסצפ-לַאטנעמּוקָאד

 יז יד ןּופ גָאט רעד ןּוא טרָא רעטנָאמרעדנּבױא רעד 1

 .071 .) | עלעװק רעד ןיא טקיטעטשַאּב ןרעװ ןעגנוצ
 ןיא *טנעמיטרַאּפסיד, ַא ףיונּוצ טלעטש דעו רעד 2

 ןּוא שילוּפ ןיא טצעזעגרעּביא טרעװ רעכלעוו ידי

 סָאװ ,ןרַאסימָאק-סגנוריגצר יד ןקיטעטשַאּב ּוצ טגיילעגרָאּפ

 סרעטסינימ = ץגטניפ םענופ ןרָאװעג טריגעלצד ןענייז

 (147 .ז ,14) ,ףליהעג

1762 

 .עציל י ּפ :ןעגנּוציז יד ןּופ טרָא
 ןט28 םעד :ןעגנוציז עטלעטשעגטסעצפ:לַאטנעמּוקָאד

 ןּוא טסּוגױא ןט23 ,טסוגױא ןט12 ,טסּוגױא ןט7 ,ילּוי
 ."רעּבמעטּפעס ןיא,

 ייס ,עציליפ - ןעגנּוציז יד ןּופ טרָא רעד יס
 טסּוגױא ןט22 ,טסּוגױא ןט7 ,ילּוי ןט28 ןּופ ןעגנּוציז יד
 ןרעװ "רעּבמעטּפעס ןיא , םּתס ןעגנּוציז יד ךיוא ןּוא
 ,206 ,70 ,65-:63 .ז) 1 עלעװק רעד ןיא טנָאמרעד

2, 429, 455). 
 ןַא טרעיודעג טָאה דעו ןּופ עיסעס-רעמּוז יד 2

 108 "תוצרא עּברא דעו; םענּופ עטכישעג רעד ּוצ ןטסעגער עשיליוּפ

 .רָאפ םעד ,רעּבמעטּפעס זיּב ילּוי ןּופ -- םישדח 3 ךרע
 עקריאמ דעוה:סנרּפ רעד טריפ עיסעס רעד תצשּב ץיז
 רעד ןעװעגייב זיא ןעגנוציז יד ףיױא .יקסניּבּוד
 סָאװ ,רַאסימָאק-סגנּוריגער סלַא ,עװַאר ןּופ עטסָארַאטס
 .יפ ןשילױּפ םענופ ףליהעג ןּופ טרידנַאמָאק ןעוװעג זיא
 יז עקינייא ףיוא .005 ,85-84 .וז ,1.) רעטסינימ:ץנַאנ
 ןשיליפ ןופ ףליהעג רעד ךיױא ןעװענייּב זיא ןעגנּוצ
 (64 ז 9 ,ןײלַא רעטסינימ-ץנַאניפ

 טייטש ןטַאּבעד-טעשזדּויּב יד ןּופ רעטנעצ ןיא 3

 רעד טָאה סע סָאװ ,תובוח עסיורג רציייז יד ןּופ עגַארּפ יד

 ערעדנּוזַאּב יד ךיוא יװ ,דנַאּברַאפ רעשהכולמלַא רעשידיי

 ןרעוװש ןקיזָאדמעד ןֿכַאמ ּוצ רעטכייל ידּכ ."רעדנעל,

 עלַא ןרילּונַא ּוצ דצו רעד טסילׂשַאּב טסַאל
 סָאװ ,תובוח יד רַאּפ ןוניצ ןגצװ תוציבּת

 ןרק רעד ,ןרָאטידעוק עשידײ יד טמּוק סצ

 דצמ ןרצוו טלָאצעגסיוא סעטַאר עכעלרעי 4 ןיא יז לָאז רעּבָא

 טגכערעגסיוא יונעג ייּברעד ןרעװ סע ,ןדנַאּברַאפ:דנַאל יד

 רַאפ ןעגנולָאצסיױא-סעטַאר יד ןּופ ןעמּוס יד טמיטשַאּב ןּוא

 -רַאּפסיד , ַא טלעטשעגפיוא טרעװ סע ןּוא "דנַאל , ןדצי

 ןּבירשעגנָא יא סולשַאּב רעד .תובוח יד ןּופ "טנעמיט

 ןענעק לָאז טכַאמ עשיליוּפ יד ידכּב ,שיליוּפ ףיוא
 (210 ,147 .ז ,1.) ,גנולעטש םיא ּוצ ןעמענ

 .עג זיא םויה:רדס ןּופ טקנּוּפ רעקידרעטייוו ַא 4

 ?עװָאקטפַאה ענעפּורעג-ױזַא יד ןופ עגַארפ יד ןעװ

 לציצעּפס טמיטשַאּב זיא סָאװ ,"טלעג:שַאט, -- ןּרעייטש

 ךעו רעד .(,8ס0תשות 088:1:86טטזה") זיוה ןכעלגיניק ןרַאפ

 רעה םענצריוּבעגליואווכיוה ןּופ טרַאװנגעק ןיא , ,טסילשַאּב

 -יד ,"המּכסה ןייז טימ ןּוא רעטסינימ-ץנַאניפ ןּופ ףליהעג
 יַאֹּב ןוא ןענעמּוצּפיױא ןרעייטש "עװָאקטּפַאה, עקיזָאד

 -רַאפ:דנַאל רעדצי סָאװ ,םִימּוּכס יד יונעג ךיוא טמיטש

 רעד ןּופ .ןגָארטנײרַא קעװצ םעד ףיוא ףרַאד דנַאּב

 -ַאקטפַאה , עקיזָאדיד זַא ,ךיז רימ ןסיורעד 1 עלעװק
 -עגניירַא טשינ 1765 רָאי ןיא ךָאנ ןענייז ןרעייטש "עוו

 זיולּב .ןדנַאּברַאפ-דנַאל עשידיי עלַא ןּופ ןרָאװעג ןגָארט
 עקינייא ךיוא יװ ,דנַאּברַאפ:דנַאל רעשיליוּפ:סיורג רעד

 עקיזָאדִיד ןּבָאה ןעגנּוטלַאװרַאפ - הליהק עשילוּפ - ןיילק
 ןדנַאברַאּפ-דנַאל עקירעּביא עלַא ,טלָאצעגנייא ןרעייטש
 ,(רעטַײװ ןּא 62 .ז 1.) .טלָאצַאב טשינ ןּבָאה תוליהק ןּוא

 -ַאֹּב טרעו עיסעס-רעמּוז רעקיּבלעורעד ףױא .5

 טיײקכעלדַײמרַאּפמּוא רעד ןגעװ עגַארּפ יד ךיוא טלדנַאה

 ףיורק רענילגּול םעד רַאפ "ַאװיטַאטירַאכ ַאנָאד , ןּופ

 .ליז ןילּבּול ןּופ לַאנוּפירט-ןיורק םעניא ,ונייה ,לַאנּוּבירט

 -ָארּפ-ףָארטש עקינייא ןעמּוקעגרָאפ טייצ רענעי ןיא ןענ
 -ַארּפ ןעװעג ךיוא ןענייז יז ןשיװצ .ןדיי ןגעק ןסעצ
 נצ ןסָאלשַאּב טָאה דעו רעד ןּוא ,םד-תלילע ןגעװ ןסעצ
 - טדצרעג טּושּפ ,,40תב 008:042002* רעטכיר יד ןּבעג

 ,ןסעצָארּפ יד ייּב רעכייוו ייז ןכַאמ ּוצ ידכּב ,דחוש
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 ַא ךעלרעי דצו םענּופ טמיטשַאּב טרעװ קעווצ םצד ּוצ

 ןּבעגעגרעּביא טרעוװ עמּוס יד ןּוא ,לפ 0 ןּופ עמוּפ

 ונעג טָאה סָאװ ,הליהק רענילּבול רעד ןּופ תּושֹר ןיא

 .09 .ז ,1.) עיסימ עטַאקילעד עקיזָאדיד ךיז ףיוא ןעמ
 רעּביא טיג דעו רעד :;ױזַא סע טסייה ץיטָאנ רעד ןיא

 --,לּפ 0 הליהק רענילּבול רעד ןּופ תּושר ןיא ךעלרעי

 י0281046ז00 תוסטסתזסתתס) 001002ת6) סאקפתפק

 םסס640285 1 יעטטתּםזצ ש 1,ט211ת16 89110086620 516"--
 ןעמּונעגנָא זיא סָאװ ,סּולשַאּב ַא טכערּפשטנַא סָאװ
 עתה 486ת16192ץסה 140ת8:6586ה 1840 1 ןרָאװעג

 עסאש 1762 ש ?111סע ססקז8שוסתענח".

 עקידנגלָאפ ןגעו ךיוא טנָאמרעד 1 עלעװק יד
 ּונרַאפ ךיז טָאה דעו רעד עכלצוו טימ ,ןטייהנגצלעגנָא

 ןעמּונעגנָא יײז ןגעװ טָאה ןּוא 1762 רָאי ןיא ןעמ
 : ןסּולשַאּב

 ןּופ ןעגנּונעּכער יד ןרָאװעג טרילָארטנָאק ןענייז'ס 6
 רעד טָאה ייּברעד .דנַאּברַאפ:דנַאל רערימָאדנַאס:צקָארק

 :ןדיי יד דצמ תוציבּת:טלעג יד זַא ,טרעלקרעד *דצו

 -ָאװָאנ רסיא ,יקסוועשטניּפ לארשי ,יקסנישטָאּפָא עציא
 ,יקסוװַאלסישזדָאװ לדיא ,יקסװַאלסישזדָאװ ּבייל ,יקסיימ
 יד דצמ ןּוא ,קצוועל סּוקידניס-לַארענעג ,יקסווָארּבמָאד קערַאמ
 .סישודָאװ ,וװָאטרַאּבּול ,עקָארק ןיא םינּבר יד ןּופ םישרוי
 ןענייז תועיבּת עלַא יד זַא - .דנַא ןּוא שטינשיװ וואל
 יד בױהמ ןענייז "רעדנעל, יד זַא ןּוא עטקיטכערַאּב
 (רעטַײװ ןּוא 215 .ז ,1..) ,ןלָאצַאּב ּוצ ייז תובוח

 .רימידַאלוװװ רעד זַא ,ּוצ ךיוא טנקסּפ דצו רעד 7

 ןטמיטשַאּב ַא ןלָאצסױא זּומ דנַאּברַאפ-זיירק רענילָאװ
 װָאקַאטרַאט ןּופ שטיװָאּבײל לאּומש ןדיי םעד םּוּכס
 (567 .ז ,1.) .השּורי ןייז ןּופ ןוּבשח ןפיוא

 ןשיווצ ךּוסכס ַא רעטייוו טלדנַאהַאּב דעו רעד .8

 אקרעּב ןדיי יד ןּוא זלעּביםעלעכ דנַאּברַאפ-דנַאל םעד
 (? קישטייח) קישטייה ,םעלצעכ ןּופ שטיװַאקישטייה (ךּורּבו

 ּול ןּופ שטיװָאמיָארפ דוד ןּוא זלעּב ןּופ שטיװָאֿפעזָאי
 ןפרַאד ןענָאזרעּפ עקיזָאדיד זַא ,ּוצ טנקספ ןּוא ,לימָאּב
 ,לפ 24 ןופ םּוכס ַא דנַאּברַאפ-דנַאל םצנּופ ןעמּוקַאּב

 (703 .ז ,1)

 'דנַאל רענילּבּול םעד ןשיװצ ךּוסכס א ןיא 9
 יוּושָאװעינג ןּוּפ גנּוטלַאװראפ-הליהק רעד ןּוא דנַאּברַאּפ
 טָאה דנאּבראפ רעד זא ,תוציבּת טַאהעג טָאה עכלעװ
 ,דצו רעד טסילשַאּב ,ןרעייטש ליפ ּוצ ןעמּונעג ריא ייּב
 רעד ןלָאצסיױוא קירּוצ ףרַאד דנַאּברַאפ-דנַאל רצד זַא

 (633 . ,1) .לפ 232 ןּופ םּוכס ַא הליהק רעוװּושָאװעינג
 .קינייװעניא ןַא טימ ךיז טמענרַאפ דעו רעד 0

 טקּורעגסױרַא זיא עכלעװ ,עגַארפ-עיצַאזינַאגרָא רעטס
 רעד ןּוא דנַאּברַאפ-דנַאל רענילּבול םעד ןּופ ןרָאװעג
 טָאה הליהק רענילּבּול יד .גנוטלַאװרַאפ-הליהק רענילּבול
 ןייגרעּביא ןּוא זיירק רענילּבּול ןּופ ןטצרטסױרַא טלָאװעג

 10 "תוצרא עּברא דֹעו) םענּופ פטכישעג רעד ּוצ ןטסעגער עשיליוּפ

 רעד  ,דנַאּברַאפ ןשהכּולמלַא ןשידיי םּוצ רַאּבלטיממּוא

 םִיאנּת עסיוועג ייַּב טיירג ןעװעג זיא דנַאּברַאפ:דנַאל

 ךצו ןּופ גנוקריוװטימ רעד ליַּפ ,ןייגוצנייא םעד ףיוא

 .יִלַּבל יד ןכלעו טיול ,ךיילגסיוא ןַא ּוצ ןעמּוקעג זיא
 טרעהעג סָאװ ,ַאזַא סלַא טרעלקרעד טרצוו הליהק רענ

 רעד ןּוא ,*דנַאּברַאפ ןשהכּולמלַא םּוצ רַאּבלטיממּוא,

 .סיוא ןעװעג בייחתמ ךיז טָאה דנַאּברַאפ-דנַאל רענילּבּול
 ןיא .לפ 1528 ךעלרעי הליהק רענילּבול רעד ןלָאצּוצ
 ןּבעגעגסױא טַאהעג טָאה הליהק יד יװ תויה ,ןזניצ
 ןּופ םּוכס ַא דנַאּברַאפ-ץניװָארּפ רענילּבול םעד ּתבוטל

 .(643 -- 642 .ז ;1..) ,לפ 0

 עכעלטצ ךָאנ ףוס םּוצ טגנערּב 1 עלעוק יד 1
 טכַאמעג ןענייז סָאװ ,תואצוה עסיװעג ןגעװ ןציטָאנ
 תואצוה יד ,דעו ןּופ עיסעס רעקיזָאדרעד ייּב ןרָאװעג
 ,ױזַא .דעוה-סנרּפ םענּופ ןרָאװעג טגיילעגסיוא ןענייז
 ,רַאסימָאק-סגנוריגער םעד זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד ,לשמל
 ףליהעג םעד ןטָארטרַאפ עיסעס רעד ףיוא טָאה רעכלעוו
 ַא ןרָאװעג ןּבעגעג ויא ,רעטְסינימ:ץנַאניפ ןשיליופ ןּופ
 370 ןּופ םּוכס ןיא (ןּבױא עז) ?םּואוויטַאטירַאכ םּונָאד,
 .רָאפ ןענייז ןעגנוציז-דעו יד ּואוו ,לַאז רעד זַא ןּוא ,לפ
 .(84 יז 1) .לפ 100 טסָאקעגּפָא טָאה ,ןעמּוקעג

 טסּוגױא ןט12 ןּופ גנוציז עטנָאמרעדנּבױא יד .2
 ןופ ,8. 1. ה. עלעװק רעד ןיא טריטנעמּוקָאד טרעוו

 טָאה גנּוציז רעד ףיוא זַא ,ךיז ןסיוװרעד רימ רעּכלציו

 .ָאנ ןופ העיבּת-טלעג ַא טימ ןעמּונרַאפ דעו רעד ךיז
 360.000 ןּופ םּוכס ןיא (ןילָאװ ןיא) עטסָארַאטס רעדָארגָאװ
 ןּבעגעגסיוא ןּבָאה לָאז עטסָארַאטס רעד עכלעװ ,,לפ
 ןיא זיא ןינע רעקיזָאדרעד .ןילָאװ ןּופ ןדיי יד תבוטל
 .ץנַאניפ ןשהכולמ ןכרּוד ןרָאװעג טלדנַאהַאּב 1763 רָאי

 .לָאפ ןּבעגעגסױרַא טָאה ףעכלעוו ,םָאדַאר ןיא לַאנּוּבירט

 : ןיד-קסּפ ןקידנג

 = (ןטסחופחמ {8זו 56ת10165, ףטבחמ 5עתכפסַקה

 ק8) 86/ת8:ט5פ (01הץת186 ןק16ת8016 61 6817

 6556 60תט1041 064טסטם!?שז, 1001ע00 8116ת18 ן2/26*

 1558 00ת1/8ט6ת6/0ת6 ֹות 00ת!טתמ8ס!מת ססזטזמ

 קצס5601 (160161טזג) 1364, 1ת קעס9606ת00 500

 זתּבתט81 616 **/2 1750 ןת 14:261016ת166 קסז ותז
 56ת10769 64 506018165 ןקק16תוקס16ת165 82 סזמת}קטפ

 5ץת8800815 1ת668ע0 ק8180ת8!ט5 (010ץת186 ֹ!ת ץסזה

 ס}ֹוזו 11901 546קהתו 02801:1 טסת810:15 שס}תצת186;

 תהס06ץת} 8010ז1פ ק81:1 0810, ףטס 116018ת16 פטזג-

 זת8ס קס+ 60566ז0 1608605 80 ט2ז/8 ת820118 615"

 860 59ת800886 600ת1:80186, 11001021866 64{ 8

 ּפטזחהזמּהזח 800.000 41 קס}. 16000186 6115066 587

 ןט6ו0 ק;8650/1018 6+ ֹות 0896 60ת1:8ט6ת00תופ

 ןס8/1160װ תסת 68 5010110ת15, ט1ת0168110 6+ 14

 {6410 1048115 פטזתזמ8ס ק;8608048. ,8נת ט610 60/תי
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 ט18ת8!!סת6 גתתס ק;86161+110 1702 86

 158 ןת טסתופ ם11168 קסז (6ת6זס5טזװ 5202
 {8ע581 ןטטזקז8מ!שזמ 1י116!ת106תפסזמ,/ ק16חזקס16ת16זװ

 8010015 סטזמ 56ת10:ומ5 611506נ0 59ת880886 ק8י

 1860ת15?8 ?ס1תץת186 00ת16018 61 60ת50/1048 סטזת

 60106011 68תתתס 64 ק;861301010 פטמותובפ 685664

 4וזתותטסת16 61 ֹות ק181:8000ת6זװ 58115180110ת15*

 501066/0תסזת ות /8/85 28 016//0151ת46 81194066 2

 טסטפ 00 16018/18118 ק6ע (4:85066 ק8:165 תסת

 ס02518ת6/טט9 ףטנתותס 6855805 56ת16ת1181+

 4 6 0 6 ת14}

 (0068316ת05 ותז, 160861 {8זת 56ת10:65, ףט8זת

 סזתתספ 5ץת890886 ןט81811ת2115 (01ה4ת186 טתה פָצ*

 תה2088 קעס 8146:8 5656 תסת 1616:6ת40 ט!תוזוס

 81/סע115 1015 5טק216ת00 פטזחתוּבתת ןק;8606ת8!51זג

 360.000 31 סזֹופותּב!סתת 6 קעסט1910תב!סזח 199.500 4
 8 8646 50/10+1 ק861811 86 80?טשזת 5016410תו5 קסע

 ןצ6101שזת 114010818זװ קניסטסת1סת?סזמ, !תתו:| זטתס18זה

 64 6111016ת16ז ֿפוזתותההתת 554.560 11. טס},?טנת (6

 גת 10?56018ח6זת {זותבעטזת 60ת06זװת811סתשזמ 1ת/2ש-

 תב)1{וצזת , 86 זמסת?סזת 1681 קס 4811064 קסו ט861ש:ת

 ֹוזתק!סא 68014816816 תותס ץעס 16/18 5600ת68

 !65?טז 54 1עגטומ הסקשזח ֹות 8תתס 1764 עסת!ט;ס

 80 זתהתטפ ז0ס06עתו 8010:15 פט קססתה 28ת1:10תוּפ

 ס6850108ת1. {ת 0856 ט6:0 60ת1:8ט06ת110ת15 0

 ם;8656ת11 1126/8נ0 0801108110ת6ח0 סעפסתה;טתע

 פ6ת!ס;עטתז 66860עטשזװ !?8/קתבזטותמ, 106:08!סזשזג

 56065478110ת61006 תוסזס!זמסתנסזטנמ .114860/?טזג

 וח ק8181ת8!ט ?ס}!הץתנמ= 00ת51916ת?:טש0/ 48

 6118זת 6018 תת1111811 146 1101ס1שתװ ק8ע1/ 6

 טע8600540814 64 ?6561081'
 (2. 1. ת. סא 8התתס 1762, טרירעמונ טיג ןטַײז יד)

1763 

 .ע ציל י פ :ןעגנוציז יד ןּופ טרָא

 "יוא ןט30 :ןעגנוציז עטלעטשעגטסצפ-לַאטנעמּוקָאד
 :ּפעס ןט9 ,רעּבמעטּפעס ןט6 ,רעּבמעטּפעס ןט4 ,טסּוג
 ,רעּבמעט

 .נּוציז-דעו יד ןּופ טרָא רעטנַאמרעדנּבױא רעד 1
 ןרעװ ןענימרעט-גנּוציז עטנָאמרעד יד ךיוא יװ ,ןעג
 ,(רעטייוו ןּוא 212 ,92 .ז .ז) { עלעווק רעד ןיא טריטנעמּוקַאד

 ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה דעו ןּופ ןעגנּוציז יד .2
 .עיזד רַאטערקעס-ץנַאניפ ןשהכּולמ ןּופ ןייזייּב םעניא
 רעהַא ןרָאװעג טרידנַאמָאק זיא רעכלעוו ,יקסוװוָאנַאשז
 ,רַאסימָאק-סגנוריגער סלַא

 .סנרּפ רעד טריפעג טָאה דצו ןּופ ץיזרָאפ םעד 3
 ,(53 יז ,1) יקסניּבּוד עקריאמ דפוה

 12 "תוצרא עּברא דעו, םענופ עטכישעג רעד ּוצ ןטסעגצר עשיליױוּפ

 רעד ןּופ ךשמ ןיא ןענייז סָאװ ,םינינע יד ןּופ
 .יילרעד (רעּבמעטּפעס--טסּוגױא) דעו ןּופ עיסעס-טסּברַאה
 טנָאמרעד { עלעװק רעד ןיא ןרעװ ,ןרָאװעג טקיד
 : עקידנגלָאפ

 רעכלעוו ,סּולשַאֹּב רעד ןרָאװעג טיינַאּב זיא'ס 4
 יד הוּכמ 1762 רָאי ןיא ןעמּונעגנָא ןעװעג ןיוש ויא
 ,(639 ,ז ,1.) .ןרעייטש "עוװָאקטּפַאה , עטנָאמרעדנּבױא

 רעד ןשיװצ ךַאמּפָא ןַא טריציפיטַאר טרעוו'ס 5
 דנַאּברַאפ ןשהכּולמלַא ןשידיי ןּופ טּפַאשרעיײטשרָאפ
 ןכלעװ טל ,לשימעשּפ ןּופ הליהק .רעד ןּוא
 רעד טימ ךיו קידנענעכער ,דנַאּברַאפ רעשהכולמלַא רעד
 בייחתמ ךיז טָאה ,הליהק רעלשימעשּפ ןּופ עגַאל רערצווש
 ףדוע םעד ןעלטימ ענעגייא ןּופ ריא ןרעקּוצמּוא ןעוועג
 טגעלעגפיורַא טצוו הליהק רעד ףיוא ּפיוא ,לַאפ םעד ןיא
 .ףרעיײטש עכעלטנפע, ,לפ 1300 יװ רעמ ןרעװ

 ,(103--102 .ז ;1..)

 .לֵא יד ןּופ גנּורינגיסַא ןַא טקיליװַאּב טרעוו'ס 6
 ידכּב+ .לפ 1000 ןּופ םּוכס ןיא ןדנָאפ-דנַאּברַאפ עניימעג
 סּולשַאֹּב רעד .עציליפ ןיא לּוש יד רעדיװ ןעיוּבּוצפיױא
 ,רַאסימָאק-סגנּוריגער םעד ןּופ ךיוא טקיטעטשַאּב טרעוו
 .לַא רעשידיי רעד, זַא ,ןזיװעגנָא ייּברעד טָאה רעכלעוו
 ןייז גהונ רעירפ ךיוא ךיז טגעלפ דנַאּברַאפ רעשהכּולמ
 ,(70--69 .ז ,1) ,"ןלּוש ןעיוּב םִייּב ןרעייטשּוצייּב

 דעוה-סנרפ םעד טלעטשעגסיוא טָאה דעו רעד 7
 ,,לפ 6010 ןּופ םּוכס ןפיוא בוח-רטש ַא יקסניּבוד עקריאמ
 .לֵא םעד תבוטל ןּבעגעגסױא םּוכס ַאזַא טָאה רע לייוו
 ,(83 .ז ,1.) .דנַאּברַאפ ןשהכּולמ

 ןשיװצ ךּוסכס ַא דעו רעד טלדנַאהַאּב ףוס םּוצ 8
 שטיװָאקװעל קיזייא סּוקידניס-ץניװָארּפ םענעזעוועג םעד
 הוּכמ דנַאּברַאפ-דנַאל ןשילוּפ-ןילק םעד ןּוא ווָאנַאי ןּופ
 טָאה שטיװָאקװעל קיזייא סָאװ ,.לפ 120 ןּופ םּוכס ַא
 טָאה רעטצצל רעד ןכלעװ ןּוא דנַאּברַאפ םענּופ טנַאמעג
 טקידילרעד זיא ךּוסכס רעד .ןענעקרענָא טלָאװעג טשינ
 ,225 ,ז ,1) .סּוקידניס םעד תבוטל ןרָאװעג

1764 

 .ע ציל י פ :גנּוציז רעד ןּופ טרָא
 .קָא ןט4 :גגּוציז עטלעטשעגטסעפ .לַאטנעמּוקָאד

 .רעּבָאט
 יװ ,דעו ןּופ טרָא-גנּוציז רענעזיװעגנָא רעד 1

 ןיא טנָאמרעד ןרעװ גנּוציז רעד ןּופ ןימרעט רעד ךיוא
 ..וװ .א 222 ,216 ,62 .ז.ז) { צלעװק רעד

 .רעד עלעװק רענעגייא רעד ןיא ץיטָאנ ַא ןּופ .2
 .דצו, םענּופ עיסעס עטצעל עקיזָאדיד זַא ,ךיז רימ ןסיוו
 םענּופ ףליהעג ןּופ ןרָאװעג ןפורעגפיונּוצ זיא "תוצראה
 ןגױצעג ךיז טָאה יז זַא ןּוא רעטסינימ-ץנַאניפ ןשילױוּפ
 ,(450--459 ,223 .ז ד ;21 .ןכָאװ 1
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 טריפעג טָאה גנּוציז רעד ףיוא ץיזרָאפ םעד 3

 --עקָארק) "דנַאל ,, ןשיליױּפ-ןיילק םעד ןּופ דעוה:-שאר רפד

 .(222 ,67 .ז .ו ,{.) יקסלעצעיקּוד סּוקרַאמ -- (רימָאדנַאס

 יב עלעוװק רעד ןיא טרעוו ןטאגעלעד יד ןּופ 4

 .גָארטסָא היבוט דיי רעד טנָאמרעד טייהנגצלעג ַא

 :דנַאל ןּופ רעייטשרָאפ רעד ןעוועג זיא רעכלצוו ,י ק ס

 .(96 יז ,{.) .וועיק--ןילָאװ דנַאּברַאפ

 עלעװק רעד ןיא ןרעװ רעטרע עסיוועג ןיא 5

 יזָאדיד טָאה ליפיװ ,םעד ןגעוו תועידי טכַארּבעג

 :טסָאקצעגּפָא דצו ןּופ עיסצס צק

 רעציזרָאפ רעד וַא ,ךיז רימ ןסיוורעד ױזַא (א

 ןּופ ןעמּוקַאּב 1105 רָאי ןיא טָאה יקסלציקוד סּוקרַאמ

 סלַא ..לפ 1880 ןּופ םּוכס ַא טכירעג-עיצַאדיוװקיל ןשילױּפ

 יד רַאפ ןּוא טסּולרַאפ-טײיצ םעד רַאפ, גגּוקיטיגרַאפ

 רעד ּתעשּב טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,םינמוזמּב תואצוה

 .1764 רָאי ןיא דצו ןּופ עיסעס -

 רעד יד זַא ,טקרעמַאּב ךיוא טרעװ ייּברעד (ּב

 - "רעדנעל, יד ןּופ ןטַאגעלעד יד - תונידמ-ישאר עטנָאמ

 ,(23 ו .) ..ןעמּוקַאּב טינ טלַאהעג ןייק ןגעלפ

 רַאפ תואצוה יד זַא .רעטייוו ךיז ןסיוורעד רימ (ג

 ןּבָאה דעו םעד ּוצ זיירק רעװָארטסָא ןּופ ןטַאגעלצד יז

 .(4 ,לפ 3 ןפָארטַאּב

 ןּופ טַאטוּפעד ועד זַא .ךיוא ךיז ןסיוװרצד רימ זה

 2 סט

 רַאפ טָאה יקסגָארטסָא היבוט ווציק--ןילָאװ זיירק םעד

 ןעמּוקַאּב דעו ןּופ עיסעס רעד ןיא גנּוקילײטַאּב ןייז

 וי א 8 ,55 3

 יעג זיא ןטַאּבעד-טעשודּויּב יד ןּופ רעטנעצ ןיא (ה

 ןשהכּולמלַא םענּופ תובוח יד ןגעװ עגַארּפ יד ןענַאטש

 עלַא ןרָאװעג טרילָארטנַאקכרּוד ןענייז סע .דנַאּברַאפ

 יסיױרַא ךיז טָאה ייּברעד ןּוא דנַאּברַאפ םענופ ןעגנונעכצר

 טַאהעג ןּבָאה סע סָאװ ,תועיבת:טלעג יד זַא ,ןזיװעג

 עלַא) קיזייא ןּוא רעזייל .השמ ןהיי יד דנַאּבּרַאפ םּוצ

 טיג ןענייז .לפ 1008 ןּופ םוכס ןיא (עציליּפ ןּופ יירד

 .סיוא ײז ןּופ זיא םּוכס רעקיזָאדרעד לייװ ,טדנירגַאּב

 ּבילּוצ רָאנ ,םוטנדיי.ללּכ םעד תבוטל טינ ןרָאװעג ןּבעגעג

 ןגעקַאד .6-74 . .ז ,ץ 'ןקעװצ עכעלנעזרעּפ, ערצייז

 ןיא בר רעקסרָאװעשּפ סענופ הציבּת .טלעג יד זיא

 יכערַאּב ַא סלַא ןּױָאװעג ןענּופעג .לפ 2150 ןופ םוכס

 תבוטל ןּבעגצנסיוא שלעג סָאד טָאה רע ליײװ, ,עטקיט
 ,(66-29 7 + ,עי) , דבַאפרַאפ ןשהכולמלַא םעד

 104 "תוצרא עּברא דעו, םענופ עטכישפנ רעד ּוצ ןטסעגער עשיליוֿפ

 ןיא עציטש-טלעג ַא טקיליװַאּב טָאה דעו רעד 7
 .ּפָא סָאד רעדיװ ןעיוּבּוצפיוא ףיוא .לפ 3000 ןּופ םּוכס
 םּוכס רעד .עצינעמ סיט לטעטש עשידיי עטנערּבעג
 יד ןּופ ןרעװ טלָאצעגסױא רָאי 3 ןּופ ךשמ ןיא לָאז
 .(55 * .1) .דנַאּברַאֿפ ןשהכולמלַא םענּופ ןדנָאפ

 יײא עכלעוװ ,עיסעס רעקיזָאדרעד ןּופ ןסּולשַאּב יד

 עּכרא דעו, םענּופ עיסעס עטצעל יד ןעװעג

 ,טפַארק עכעלטכצר ןייק ןעמּוקַאּב טינ ןּבָאה ,"תוצרא
 .כיילג ןעמּוקעגרָאפ זיא רעכלעוו ,םייס רעשילוּפ רעד לײװ
 עטכעלש יד קידנעצזנייא , ,ןסָאלשַאּב טָאה ,קיטייצ
 *לכּב .'טּפַאשרעיײטשרָאפ רעשידיי רעד ןּופ גנּוריפ

 ףיוא ןעעשעג עקַאט זיא סָאד יװ .דצו םעד ןזיילוצפיוא

 רעקיזָאדרעד ןגעװ { עלצווק רעד ןיא טרעװ ךמס םעד

 יז וַא ,טנָאמרעד טייהנגעלעג ַא ייּב דצו ןּופ עיסעס

 עריא זַא .ה .ד ,(ןעמוקעגדנַאטשּוצ טינ) חג66052/9 זיא

 .גנַאװצ עכעלטכער ןייק ןעמוקַאּב סינ ןּבָאה ןסּולשַאּב

 ילױּפ רעד טָאה ויטָאמ םעד ןּופ ךמס ןפיוא .טפַארק
 טכַאמעג לטבמ 1165 רָאי ןיא טכירעג-עיצַאדיװקיל רעשיל

 ןגעוו דעו ןּופ עיסעס רעטצעל רעד ןּופ סּולשַאּב םעד

 םענּופ יוּבפיוארעדיו םעד ףיוא ,לפ 3000 ןרינגיסַא

 סָאװ .סּולשַאּב ַא סלַא ,ןּביױא עוו עצינעמסיט לטעטש

 .95 ! ,1) .טינ טּפַארק םּוׁש ןייק טָאה

 שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא סולשַצּב רעקיזָאדרעד

 :שיליוּפ ןיא טקירדעגסיוא

 ,51815/ 2/6זװפם} 262698100861 שע40ט81816}
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 זרובושתו:תולאש יד ֹויא תודע:תויבג עשידיי
 ה"י אט ףוס ןזיב אש ּבױהנָא ןּופ

 (ביבא-לת) ווָאשַאּבּור ןמלז ןּופ

 סָאװ ,גנַאל ןּופ סייוו עיפַארגָאירָאטסיה עשידיי יד
 .עטַאמ ןשיפַארגָאנטע ןּוא ןשירָאטסיה ןּופ תורצוא ַא רַאפ
 רעד ןּופ ןטנַאילָאפ עטלַא יד ןיא ןטלַאהַאּב ןענייז סע לַאיר
 ןייק קידנּבָאה טי .רּוטַארעטיל:תובּושּתו:תולאש רעשינּבר
 רעדָא ,רֹוד רעײז ןּופ קינָארכ יד ןּביירש ּוצ הנװּכ םּוׁש
 .על ןּוא בצמ ןשירָאטסיה רעייז ןּופ ןרּוּפש יד ןטיהוצפיוא
 .תובושּתו.תולאש רעד ןּופ םירּבחמ יד ןענייז ,רעגייטש-סנּב
 :טימ עירט יד טײהרעטכירעגמּוא ןרָאװעג רּוטַארעטיל
 רעד .גנושרָאפ:עטכישעג רעקידרעטעּפש רעד ןּופ רעפלעה
 ןעמַאר יד טימ טנגּונגַאּב טינ ךיז טָאה ןיד:תיּב רעשינּבר
 עטלקיוורַאפ עלַא טנקסּפעג טָאה ןּוא ןּבעל ןזעיגילער םענּופ
 עגונּב ייס ,ללּכ ןשידי ןּוא טרּפ ןשיריי םענּופ תולאש
 ןּוא ןּבעל-להק עגונּב ייס ,ןכַאז:החּפשמ עגונּב ייס ןּוא הסנרּפ
 ןּוא .ןטייהנגעלעגנָא עשילַארָאמ .ןּוא עקיטסיײג עגונּב ייס
 טָאה'ס ןעמָאנ סעמעװ ,הבישי:שאר רעדָא בר ןסיורג םּוצ
 ַא ךָאנ טדנעװעג ךיז ןעמ טָאה ,טלעװ רעד ןיא טמשעג
 ןטלָאװ ןּוא .טייוו ןּוא ײנצַאנ ןּופ לַאפ ןרעווש ןדעי ןיא קסּפ
 ,ןרָאװעג טיהעגפיוא סניד.תיּב יד ןופ ןלָאקָאטַארּפ עלַא
 יד רעּביא רעריפגעוו ןרעכיז ַא טַאהעג טנייה רימ ןטלָאװ
 יד רעּבָא טָאה רענייק .רבע רעזנּוא ןּופ ןלייה עלעקנּוט
 .עג .טיהעגפיוא טינ תורוּת:ןיד עשינּבר יד ןּופ ןלָאקָאטָארֿפ
 עקידנטײדַאּב עכלעװ ןיא ,םיקסּפ יד רָאנ ןענייז ןּבילּב
 ןּוא תופירח עשידמול ןזיוװַאּב ןּבָאה ןטעטירָאטיױא עשינּבר
 ,לַאפ רעטערקנָאק רעד זיא זיײװכעלסיּב .ּוטּפױא ןשהכלה
 טרעדָאפעג טָאה ןּוא ךוסכס םעד ןפּורעגסױרַא טָאה רעכלעוו
 לופלּפ ןּופ םי םעניא ןרָאװעג ןעקנּורטרַאפ ,קסּפ םעד
 יעג טשטיינקעגפיונּוצ זיא השעמה-רוּפס רעד ,תודמול ןּוא
 זיא טקנוּפרעװש רעד ןּוא הלאש רעצרּוק רעד ןיא ןרָאװ
 .ײךמול רעקיניזפרַאש ,רעגנַאל רעד ףיוא ןרָאװעג טגעלעג

 :עגנָא םענּופ ןּבירשעג ,הבּוׁשּת יד ָא טָא ןּוא .הבּושּת רעש
 .ַארעגסױרַא סע טָאה יז -- ,ןעמָאנ ןסיורג ןטימ בר םענעעז
 םעד רעשרָאפ:עטכישעג עקידרעטעּפש יד רַאפ טצװעט
 לעה ַא לָאמטפָא טפרַאװ סָאװ ,לַאפ ןקידעכָאװ ןטערקנָאק

 ףעמַאמ ץימ ןופ קנעדנָא םּוצ

 ,ןכעלטפַאשטריװ ןשידי םענּופ ןטיּבעג עלעקנּוט ןיא טכיל
 .ןּבעל ןקיטסיײג-םיטניא ןּוא ןכעלטפַאשלעזעג ,ןשיטילָאּפ
 ױצ זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ רעשירָאטסיה רעצנַאג רעד טָא
 רּוטַארעטיל:תובושּתו:תולאש רעכײר רעד רעּביא ןפרָאװ
 :עבעגצעזעג ןטגייװצרַאפליפ ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש ןּוא
 :סיוא ,ןטעטירָאטױא עשינּבר ןשיװצ םיבּתכמ.ףוליח ןשיר
 :טייועצ רעשידיי רצד ןּופ רעדנעל עלַא רעּביא טײרּפשעג
 טנייה זיּב ךָאנ זיא -- ,רעטרעדנוהרָאי רעּביא ןּוא טייק
 ּוליפַא ןּוא טשרָאפעגסיוא קינײװ זיא ,ןרָאװעג טלמַאזעג טינ
 ןּופ רענייק רעּבָא .יונעג טרירטסיגצררַאפ טינ-ץיגרע ןיא
 ףלעװק יד טָא ףױא טָאה רעקירָאטסיה עטסנרע יד
 טנײה זיּב ןָא ןצנּוצ ןּופ ןּוא ,ןעװעג רַּתֹומ טינ תורצֹוא
 ענײז רַאפ לגיצ רעשרָאפ רעיירטעג רעדצי יז ןיא טכּוז
 .םינינּב עכעלטפַאשנסיװ

 יד ןּופ םירּבחמ יד ןענייז טכירעגמּוא ױזַא טְקנּוּפ
 רעד ןּופ רעטיה עיירט יד ךיוא ןרָאװעג ןטנַאילַאּפ.ת"וש
 .טייצ רעייז ןיא ךַארּפש:גנַאגמּוא רעשידיי

 .עג יד ןּופ ףיולרַאפ ןתמא םעד ןכַאמ ּוצ רָאלק ידּכ
 :קפס םעד ןיא ךיז טלדנַאה סע עכלעװ ןגעװ ,ןשינעעש
 :סטכירעג ןיא זיא רעגײטש רעד יװ ,ןגעלפ ,לֵאפ ןקיד
 .תודע ןקיזָאדמעד ןּוּפ ,תודע ןרעװ טרעהעגסיוא ,םינינע
 .רַאפ ןּופ לרוג רעד קיגנעהּפָא ןעװעג טּפָא ןענייז ןגָאז
 ןופ םינינע לָאמַא ,תוחּפשמ ןּופ קילג רעד ןּוא סנגעמ
 ןגעװ תולאש ,לשמל -- םלוע לש ומורּב םידמוצה טייקמורפ
 םירּבחמ יד ןּבָאה יײּברעד .תונוגע:תרּתה רעדָא ,ךסנ-ןיי
 .ּוצ .תודע יד ןּופ טרָאװ ַא ףיוא קסּפ רעײז טיוּבעג טּפָא
 םעד ןּבָאה ּוצ ןעװעג קיטכיו רעדנּוזַאּב זיא םימעט יד ּביל
 :עג טָאה תודע רעד סָאװ ,םעד ןּפ חס ּונ םעיונעג
 יא טינ ,טגָאזעג סע טָאה רע יװ ױזַא טקנוּפ עקַאט ,טגָאז
 .יזַא זיא תודע:תיבג יד .טריזיליטס טינ ןּוא טצעזעגרעּב
 :וקעגרָאפ זיא רעכלעװ ,טקַא רעשידירּוי א ןרָאװעג םּורַא
 .עג ןּבעגעגּפָא ,ןיד.תיּב ןּופ ןייזייּב םעד ןיא בור סָאד ןעמ
 .רַאפ טרָאװ ייּב טרָאװ ,יונעג ןּוא העובש ַא רעטנּוא ןרָאװ
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 .סָאד ,ןיד-תיּב ןּופ שמש םעד ךרּוד ןרָאװעג טרילָאקָאטָארּפ
 עקיזָאד יד .טרָא ןּוא טייצ ןּופ גנוזיײװנָא רעד טימ בור
 ןרָאװעג טױּבעגנײרַא םעדכָאנ ןענייז שידיי ןיא תודע-תֹולבג
 ןענייז ןּוא הבושּת רעדָא הלאש רעשיאערּבצח רעד ןיא
 :רעדנּוהרָאי יד ךרּוד ןרָאװעג ןגָארטעגטימ ןפוא םעד ףיוא
 .רַאפ .הכלה רעשינּבר רעד ןופ ןקּור ןרעכיז ןפיוא רעט
 ןיא טלדנַאהַאּב טרעװ סָאװ ,הלאש ַא לָאמַא ןעמ טכיילג
 טײװ ךיז ןעניפעג סָאװ ,םינּבר ןופ םירּוּביח ענעדיישרַאפ
 רעד טול ייס ןּוא טרָא ןטיול ייס ערעדנַא יד ןּופ ענייא
 ,טײקכעלטקניּפ עשיטנַאדעּפ יד ןעמ טרעדנואויַאּב ,טייצ
 ןרָאװעג טיהעגפיוא רעטרע עלַא ןיא זיא'ס רעכלעוו טימ
 יתויבג ענעמּונענפיוא עטשרע יד ןּופ טסקעט רעיונעג רעד
 שמש רעד - עיצּפירקסנַארט יד ךיז טרעדנע לָאמטּפָא .תודע
 ױװ יוזַא טרָאװ טנעיילעג רעדָא טרעהעג סָאד סיוא טגייל
 רעּבָא-- טייצ ןייז ןיא ןּוא הביבס ןייז ןיא ןעמּונעגנָא זיא'ס
 םּוטעמּוא ןּביילּב ץַאז רעצנַאג רעד ןּוא ןײלַא טרָאװ סָאד
 ,עקיּבלעזיד

 עשידיי יד טָא ּוצ ּוצ רעטנעעג ךיז טקוקימ ןעוו
 :תולאש רעד רעּביא טײרּפשעצ ןענייז סָאװ ,תודע:תויבג
 .טנַא ןסיוװעג ַא ךיוא ןעמ טקרעמַאּב ,רּוטַארעטיל:תובושּתו
 ןימ םעד ןּופ לרוג םצניא ןּוא חסּונ םעניא גצוו:סגנּולקיוװ
 .טנעמּוקַאד

 יד טָא ןּופ םייה יד זיא ,ה"י ןטאט ןיא ,ּבױהנָא ןיא
 יד ,דנַאלשטייד ןּופ תוליהק עשידיי עטלַא יד -- תודע:תויבג
 עשינּבר יד ןּוא עלַאקָאל םינינע יד ,עניילק ןענייז תוליהק
 בקעי 'ר .ּבײהנָא ןיא רָאג ךָאנ טלַאה טײקרַאּבטכירעג
 ץנימ ם"רהמ ,לייוו ל"רהמ ןּוא ןילרעסיא לארשי 'ר ,ןילּומ
 ,ןרעמַאלק ןיא בור סָאד ,ןענָאמרעד אנורבמ לארשי 'ר ןּוא
 ןושלּב, טגָאזעג טָאה תודע ןַא סָאװ ,יײװצ רעדַא ץַאז ַא
 :יצ ּוִצ ןינע ןרַאפ קיטכיװ יײז ויא'ס תצשּב ,'זנּכשא
 ןצַאז עשידיי טקיזָאד יד .יונעג תודע םענּופ דייר יד ןריט
 בור סָאד ןּוא ,ענעסירענּפָא ,עצרּוק רעייז ךעלטנייוועג ןענייז
 ּואװ ,ןסייהעג טָאה תודע רעד יװ ןּבעגעגנָא טינ ךיוא זיא
 שרעדנַא .טגָאזעג סע טָאה רע ןעװ ןּוא טּבעלעג טָאה רע
 ןּופ טקנוּפרעװש רעד תעשּב ,ה"י ןטאטו ןיא סע טרעװ
 .ןלױּפ .ןייק ןגָאוטעגרעּבירַא טרעװ רּוטַארעטיל-ת"וש רעד
 ןיא ּוליִפֲא ןּוא ןילּבול ןיא ,גרעּבמעל ןיא ,עקָארק ןיא
 ןסעזעג ןענייז ץניװָארּפ רעד ןּופ תוליהק עניילק יד
 טמשעג ןּבָאה סָאװ ,תובישי.ישאר עקידנריפ ,הרוּתה-ילודג
 ןּופ תולאש טקישעג טָאה ןעמ ןעמעװ ּוצ ןּוא םיקחרמ ןיא
 זיא ןיד:תיּב םענּופ עיצקנּופ.-טכירעג יד .טלעװ רעד רָאג
 טָאה ןּוא טעּברַאעגסױא ןּוא טלקיװטנַא טייוו ןעוועג ןיוש
 ןיוש  .םיגהנמ ןּוא םיללּכ עטסעפ ףױא טריזַאּב
 רימ ןפערט ל"שרהמ םענּופ תובושּתו:תולאש יד ןיא
 ןױש טעװ סָאװ ,טנעמּוקָאד:תודע םעד ןופ חסּונ םעד
 ןטימ ןָא ךיז טּבױה רע :לענָאיצידַארט ןּביילּב םעדכָאנ
 רעד) אנמדקל אתאו אניוה אדחכ אניד תיב אתלת בתומב;
 תרותב דיגהו (ןעמָאנ סרעטָאפ ןייז ןּוא תודצ םענּופ ןעמָאנ

 118 תובּושּתו-תולאש יד ןיא תודצ-תויבג עשידיי

 ונשל וחו ונוע אשנו דיגי אל םאוד רומח שנועב תודע

 תודע רעד סָאװ ,ץלַא טמּוק םעדכָאנ ןּוא - "זנּכשא ןושלּב

 שמש ןכרּוד טריטָאנרַאפ טרָאװ ןיא טרָאװ ,טנָאזצג טָאה

 רעד ןֹּוא שדוח רעד ןּוא גָאט רעד ךיוא ,ןיד.תיּב םענּופ

 בור סָאד ןוא טָאטש ןּופ ןעמָאנ רעד ,רָאי םענּופ טרּפ

 תודע-תיבג יד ןעמעוו רַאּפ ,םינייד יד ןּוּפ ןעמענ יד ךיוא

 םינואג, יד ןּופ ןטײצ יד ןיא .ןרַאװעג ןּבעגעגּפָא זיא

 ,?'ףסוי תיראש לעב, םצד) ץ"ּכ ףסוי 'ר ןּופ -- "יארתּב

 ם"רהמ ןּופ ,(ך"ש םענּופ רעטָאפ םעד) ץ"ּכ ריאמ 'ר ןופ

 ןוא (ח"ּב ןּופ רּבחמ םעד) שיקריס לאוי 'ר ןּופ ,ןילּבּולמ

 יד תצשּב ,("עשוהי ינּפ , ןּופ רּבחמ םעד) ץ"ּכ עשוהי 'ר ןּופ
 --ןסקַאװעגרעדנַאנּופ טייוו ךיז טָאה רוטַארעטיל:תובּושּתו-תולאש

 .ןרָאװעג טרעמרַאפ תודע:תויבג עקיזָאד יד ןּופ לָאצ יד זיא
 גאנג ַא זיא לָאמטּפָא - רדס ןקירעהעג םעד ןיא ןגעלפ יז

 ןרָאװעג טגיילעגוצ ןינע ןייא ןיא תודע:תויבג ןּופ הרּוש עצ

 ןּוא םינּבר יד ּוצ ןרעװ טקישעגרעדנַאנּופ הלאש רעד ּוצ

 םעד ןטעּבעג טָאה ןעמ ןעמעװ ייב ,תובישי:ישאר יד ּוצ

 ירָאי ןטאטוַז םענּופ טפלעה רעטייוװצ רעד ןיא ןּוא ,ןיד-קסּפ

 טשיליוּפ יד תעשּב ,ןרָאי=יקצינלעמכ יד ךָאנ ,טרעדנּוה

 ךיז ןּבָאה ןּוא טלעװ רעד רָאג רעּביא ןרָאּפּוצ ךיז ןענייז םִינּבר

 טימ ךיז טָאה ,דמערפ רעד ןיא תוליהק עטייװ ןיא טצעזַאּב

 .יל:ת"וש רעד ןּופ ץענ רעד ךיוא טײרּפשעצ םענייאניא ייז

 ןסילפ ּוצ ןָא ןּביױה שידיי ןיא תודע-:תויבג יד ןּוא ,רּוטַארעט

 ןּוא ןדיי רַאנ ןעניואוו'ס ּואװ ,ןטנגעג ןּוא רעדנעל עלַא ןּופ

 .ןטרַא:דייר ןּוא ןטקעלַאיד עלַא ןיא שידיי ןדייר ןּוא
 עכעלטפַאשנסיו יד ךיז טלקיװטנַא סע רעמ סָאװ

 רעמ ץלַא ,רוטַארעטיל רעשידַײ:טלַא רעד ןּופ גנּושרָאּפסיוא

 רעשידיי רעד ןּופ גנּושֹרָאפ רעד רַאפ זַא ,רָאלק טרעװ

 ןיא טּבעלעג תמאּב טָאה יז יװ ,ךַארּפש:גנַאגמּוא

 ,רּוטַארעטיל רעד ןיא טינ ןּוא ןסַאמ עשידיי יד ייַּב ליומ

 ,רעטסיירט רעד רַאנ טינ תודע.תויבג צשינּבר יד טָא ןצנייז

 בֹור סָאד .לַאוק ר ע קיצ ניי א רעד רָאג רשּפא רַָאנ

 ,ןעגנַאגרעד זנוא ּוצ ןענייז סָאװ ,שידיײ.טלַא ןּופ קרעוו

 עשיּפַארגָאקיסקצל יד .טײקשירַארעטיל ּוצ היטנ ַא ןּכָאה

 ,רעטרצוו:שטייט עשידמלמ ןּופ ןעגנּולמַאז יד ןּוא רּוטַארעטיל

 ןעגנּוצעזרעּביא.ך"נּת יד ןּופ לייט רעטיורג א ְךיֹוא וו

 ללש א ןּבָאה ןּוא רוקמ ןשיאעדּבעה םּוצ ןדנוּבעג ןענייז
 ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעמרָאּפ-קּורדסיױא ןּוא ןקּורדסיֹוא טימ
 יד ןּוא ןענַאמָאר יד ןענייז ןגעקַאד ,טצּונַאּב טינ רָאג סָאג

 ןסקַאװעגפױנּוצ סָאמ רעסיורג ַא רָאג ןיא ךעלכיב-השצמ

 ןענייז ךָאנ נצרעד .ליטס ןשישטייד ןטימ ןּוא שטייד טימ

 ןּוא ןעמַארג יד ןּופ ןטייק ןיא טצעטנעּפעג ייז ןּופ ךס א

 תוליפּת ןּוא תוניחּת עטסקיצרַאה יד ּוליּפַא ןּוא .זרעפ םענּופ

 רעד ּוצ ךיז ןרעטנעענרעד ייז ליפיוו ףיוא ,שידִיי ןיא

 .רעד ליפ ױזַא ףיוא--,קיריל רעזעיגילער רעטכע ןּופ הגרדמ
 זיא'ס רעכלעװ ,"ןושל ןּבָארג, םעד ןּופ ךיז יז ןרעטייוו
 .ןּבעל ןקידצכָאװ םעניא ןרָאװעג טצּונַאּב ךעלטנייוועג

 יא ןּבעגעג זנּוא ןבָאה לַאװק ַאזַא ףיוא זמר ןייֵא
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 רענָארּפ עטמירַאּב רעייז ןיא .ןײטשכַאװ .ּב ןּוא ױדנַאל
 =עג ןענייז סָאװ  ,ווירּב יד טָא ,01619 גָאטיײרפ ןּוּפ ווירּב
 ןעגייז ןּוא דחּוימ הילש ַא ךרּוד גָארּפ ןּופ ןרָאװעג טקיש
 טקנוּפ ןענייז ,ײצילָאּפ רעד ןּופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא
 ןּוא ןקּורד םּוצ טמיטשַאּב ןעװעג טינ ךיוא תודע:תויבג יו
 .רוטַארעטיל ףא עיזנעטערּפ םּוש ןייק טַאהעג טינ ןּבָאה
 סָאד ןּוא דיי רעטלַא רעד ,ליּבסנַאמ רעד ןּוא ענעדיי יד
 גָאטײרפ םענעי ןּבָאה סָאװ ,רחֹוס רעד ןּוא בר רעד ,לדיימ
 ןענייז יז יו יוזַא ןּבירשעג יז ןּבָאה ,ווירּב יד טקישעג
 עשימיה רעײז קידנעטש ןּבירש ּוצ ןעװעג טנייאוועג
 ךיוא ץנעדנָאּפסערָאק זיא ןעמעלַא ךָאנ רעּבָא .ץנעדנַאּפסערַאק
 סָאד ןּוא-וצרעד ןּוא ,רוטַארעטַיל ןּופ םרָאפ עטמיטשַאּב ַא
 ןייא ןֹופ ווירּב לטניּב עצנַאג סָאד טמּוק-רקיע רעד זיא
 :עטקַארַאכ ןכּב ןענייז יז ןּוא גָאט ןייא ןּופ טלַא ןּוא טָאטש

 ןקיזָאד םעד ןיא רָאנ ךַארּפש רעד ןּופ בצמ ןרַאפ שיטסיר
 ןענייז רעּבָא שרעדנַא .טקנוּפטײצ ןטמיטשַאּב םעד ּוצ טרָא
 רעד ןיא טײרּפשעצ ןענייז סָאװ ,שידיי ןיא תודצ.תויבג יד
 .גנַאגמּוא עקידעּבעל יד ּפָא ןעלגיּפש ייז .רּוטַארעטיל:ת"וש
 ןיא דנַאנַאכָאנ רָאי טרעדנוה עכעלטע ןּופ ךשמ ןיא ךַארּפש
 טינ .טּבעלעג טָאה שידי ּואװ ,ןטנגעג ןּוא רעדנעל עלַא
 ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ךָאנ- ווָאכָארָאּב .ּב טָאה טסיזמּוא
 טָא ןגעװ קידנדייר עקַאט ןּוא ,גנּושרָאפ רעשיגָאלַאליּפ ןייז
 רימ ןליװע :ללּכ םעד טלעטשעגפיוא - ווירּב רעגָארּפ יד
 :מּוא רעשידיי רעד ןּופ ףירגַאּב ַא ןעמּוקַאּב טרָאפ רעּבָא
 עקידנשרעה יד זנּוא טיג ,טייצ רענעי ןיא ךַארּפש:גנַאג
 ןזומ רימ ןּוא טינ טפנּוקסיוא םּוש ןיק רּוטַארעטיל
 ןעניז סָאװ ,ןטנעמּוקָאד עטלצנייארַאפ יד ּוצ ןדנעוו ךיז
 .תויבג סָאד ןענייז בֹור;יּפילע-טייצ רענעי ןּופ ןּבילּבר}ֲאפ
 *עג ַא ןיא ,6"תֹובּוׁשּתּו-תולאש יד ןיא הרֹוּת-ןיד םייּב תודע
 -- ןװָאכָארָאּב .ּב ןּופ האוֹוצ יד ןייז ּוצ םייקמ סָאמ רעסיוו
 .טעּברַא רעזנּוא ןופ עּבַאנפױא יד זיא

 ץעגרע ןיא טנייה זיּב ךָאנ ןענייז ןטנעמּוקַאד ע.ַא יד
 +שידיי רעצנַאג רעד ןיא ךָאנ זיא'ס .ןרָאװעג טלמַאזעג טינ
 טלּופ ןייא ןייק ּוליִפַא ָאטינ רּוטַארעטיל רעשיפַארגָאילּביּב

 סעלעטש עשידיי עכלעזַא ּואװ ,ּת"וש יד ןּופ שינעכייצרַאפ
 "םּואּפַארעס, ןיא טָאה סָאװ ,רעדיײנשנייטש .ךיז ןעניפעג

 עלַא ךױא רעטעּפש ןּוא (5 םירפס עלַא טרירטסיגעררַאפ
 :נײרַא טָאה ,טנעקעג טָאה רע סָאװ ,שידיי ןיא ( ןדי.בתּכ
 .טנַאה ןּוא םירּפס רָאנ טעּברַא רעשיסַאלק ןייז ןיא ןטמּונעג
 רעּבָא ,שידיי ןיא סיואכרּוד ןּבירשעג ןענייז סָאװ ,ןטּפירש
 יד ןיא ןּבָאה םירפס עשיאערּבעה ןיא ןטּנעמיקַאד עשידיי

 1) !ט6ו50ה6 2:1ט242ז1616 גט5 66ז0 2806 1619, ע/6ה

 טח8 1617214, 1911.
 ,רָשי טרעדנּוה ירד רַאפ ןּופ סּורעג א ,וװ ָא כ ָא רָא ּב

 .395 .ז ,ג"ערת ענליוו

 3) ,96ז8קסטזה", |.6ו0200 1848, 1849, 8. א, א

 4) ןס1ס., 1864 ם. אאע.

 .ב (

 ,"סקנּפ רעד,

 צצנַאג ַא ןּוא .טסַאּפעגנײרַא טינ טעּברַא ןייז ןּופ ןעמַאר
 ,שידיײ-טלַא ןּופ רעשרָאפ ןּוא רעלמַאז עקידנטידַאּב הרּוש
 ןיא טנָאמרעד טינ ּוליפַא ןּבָאה ,ענרעדָאמ ןּוא עקיטייצרַאפ
 -רּוטַארעטיל רעשינּבר רעד ןּופ תודצ:תויבג יד קרעװ ערעייז
 ןּוא ײז ףױא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד
 רעד ןעװעג זיא ,המישר עשיפַארגַאילּביּב ַא ןכַאמ טוװּורּפעג
 רזעלא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןּופ רעשרָאפ רעטנַאקַאּב
 .ןָאגרַאשז רעד ןּופ עטכישעג יד, לקיטרַא ןייז ןיא .ןאמלוש

 טָא ןּופ טײקיטכיװ רעד ןגעו רע טנָאמועד (?"רּוטַארעטיל
 ַא 6 הרעה רעדנּוזַאּב ַא ןיא טגנערּב ןּוא ןטנעמּוקָאד יד
 רעד ןיא זַא ,ןייז ןעק סע .תודע:תויבג 18 ןּופ המישר
 ןיא ןּבירשעג רעטעּפש טָאה רע סָאװ ,טעּברַא רערעסערג
 רעּבָא זיא ,ןעוװעג אלממ המישר יד רע טלָאװ ,( שיאערּבעה
 ,ןטימ ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעּביא ,טנַאקַאּב יװ ,טעּברַא יד
 ,ןצעזעג רעירפ ןּבָאה רימ יװ ,טָאה רעכלעוו ,וװָאכָארָאּב .ּב
 עטלצנייארַאפ, יד רַאפ תודע:תויבג יד טָא ןטלַאהעג
 רעד ןּופ ףירגַאּב ַאק ןּבעג זנּוא ןפרַאד סָאװ ,"ןטנעמּוקָאד
 ןייז ןיא טָאה ,'טייצ רענעי ןיא ךַארּפש-גנַאגמּוא רעשידיי
 ןעמעננײרַא טוװּורּפעג ?גָאלָאליפ ןשידיי ןּופ קעטָאילּביּב
 עשטייט:שידיי ךיז ןעניפעג'ס ּואװ, ,תֹובּוׁשּתּותולאש יד
 ה"י ןטאצװ-אשו ןּופ הרות-ןיד םייַּב תודע ןּופ ןטסקעט
 לָאמטסנעד םינּפַא רעּבָא זיא רע ."רעדנעל עשיװַאלס יד ןיא
 טָאה רע תמחמ .טיּבעג םעד ףיֹוא יינ רָאג ךָאנ ןעװעג
 ײרד ןיא סעלעטש עכלעזַא ףל ע לֹּכהיךסּב טלייצעגפיוא
 .(אט .אפ 442--444) םירפס

 ?תויבג יד ןּופ םיקּוסּפ עכעלטע ןּבָאה לָאמנייא רָאנ
 : טקנוּפלטימ ןיא ןרעװ ּוצ טלעטשעגקעװַא ןעוועג הכוז תודע
 טגײלצגרעטנּורַא ןּוא חּוּכיו ןכילטּפַאשנסיװ ןטסנרע ַא ןּופ
 רעשירָאטסיה ןּופ זָאלג רעשיטיוק רעד רעטנּוא ןרעוו ּוצ
 טיירטש ןכעלטפַאשנסיװ ןתעּב ןעװעג זיא סָאד .גנּושרָאפ
 ,םעד ןגעוו יקסדַאשרעּב ןּוא יבכרה .א ןגעק וװָאנּבּוד .ש ןּופ
 ןּוא אשו ןיא ןדיי עשיװטיל ןּוא עשיליוּפ יד ןּכָאה יצ
 ןּבַאה לָאמטסנעד .(פשידיי רעדָא שיװַאלס טדערעג ה"י אטוג
 ַאֹּב םעדכָאנ ךיז ןּבָאה סָאװ ,עלַא ךיוא יװ ,םידדצ עדייּב
 ףיוא ןעגנּוניײמ ערעייז טיוּבעג ,6 חּוּכיו םעד ןיא טקילייט
 רעד רעּבָא .תודצ-תויבג יד טָא ןּופ ןעמַאטש סָאװ ,תויאר
 ַא רעיײז ןּופ םיקּוסּפ עטלייצעג רָאנ טרירעגנָא טָאה חּוּכיו
 דָארג זיא'ס ליפיו ףיוא ,תודע.תויבג יד ןּופ לייט םעניילק

 ,1889 ,| .ב ,,קעטָאילּביּב-ס קל ָא פ, סמבילַע-םולש (9

 ,128 .ז ,ןטרָאד (8

 ,"ןמזה, ,התורפסו תיזנכשא תידוהי תפש ,ןאמלּוש רזעלא (?

 .1913 ,עגיר ןיא רפס רעדנּוזאּב סלַא ןענישרע 693

 ,םיװאלסה תפשו םידוהיה ,יבכרה והילא םהרּבא :עז 48

 : ךױא ;} 1867 ענליוו

 0. תָצ 68 08, ?תגבתסמסקט2 2388 ע עהקסתמהה תאנסקגנעקפ

 תסּתמסאס-תעדסמסאעצ 68/668 8 20! ע 6280 תסמספי 2411

 םסאג .םמק. 638 עע 8", 1909, ז. 1

 גטלָאליפ ןשידיי ןּופ קעטָאילּביב ,װ ָא כָא רָאּב .ּב :עז (9
 ,435--422 .מּונ ,(גיערת ענלַיװ) ײסקנפ;
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 ןײלַא לַאװק רעד .עגַארּפ:טיירטש רעד רַאּפ ןעװעג קלטיונ
 .רעירפ יװ ןסָאלשרַאפ ןּבילּבעג רעּבָא זיא

 .עג לָאמַא ןיֹוש ןענייז תודע-תויבג יד ןּופ עקינייא
 .לעװק תעשיאערּבעה ענעדיײשרַאפ ןיא ןרָאװעג טכַארּב
 ןּופ גנּולמַאז רעניילק רעד ןיא ךיוא ייז ןשיװצ ,ןעגנּולמַאז
 .ןּב ןּבעגעגסױרַא טָאה'ס סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עשירַאטסיה יד
 ןילױּפ ,איסּורּב םידּוהיה תֹורֹוקל/ ןייז ןיא ץ"ּכ ןויצ
 ןּופ עטכישעג רעד רַאּפ סערעטניא רעד רעּכָא .(פ"אטילו
 רעד זַא ,ןיילק יוזַא ןעװעג לָאמטסנעד ךָאנ זיא שידיי
 ּוצ קיטיונ רַאפ ןצנופעג קידנעטש טינ ּוליפַא טָאה רעלמאז
 טָאה ןּוא לַאניגירָא ןשידיי רעייז ןיא ןטנעמּוקָאד יד ןזָאל
 ןיא טצעזענרעּביא ןפוא ןעיירפ ַא ףיוא יז ןּופ עקינייא
 :תולאש םעד ןיא זַא ,ּוליּפַא קידנענַאמרעד טינ ,שיאערּבעה
 ןיא טשרע .(ו שידיי ןיא ןּבירשעג יז ןענייז רפס-תֹובּוׁשּתּו
 רעד ןּופ רַאקעטָאילּביּב רעד טָאה ןרָאי עטצעל יד
 טכעלטנפצרַאפ יקסנּול .ח ענליװ ןיא קעטָאילּביּב-ןּושַארטס
 רפס, טצנּופ -- םירפס עשינּבר יירד ןּופ ןסָאלג עשידיי יד

 לארשי 'ר ןּופ "םיבתּכּו םיקסּפ, ןּוא "ןשדה תמּורּת -
 ,(1פליײװ י"רהמ ןּופ תובּושּתו:תולאש יד ןּופ ןּוא (12 ןילרעסיא
 עשיאעדּבעה ןיא שידײ; דניקביר קחצ--ןּופ טעּבְרַא יד
 הנװּכ ענעכָארּפשעגסױא יד טָאה (+"ח"ּת רָאי ןזיּב ןקּורד
 ענעטָארטעגסױא טינ עקיטייז ןיא שידיי ןּופ ןרּוּפש ןכּוז ּוצ,
 ,רּוטַארעטיל-ּת"וש יד ןצנַאגניא קידנרירַאּב טינ ,"ןגעו

 ,טכעלטנעפערַאפ טציא ָאד טרעװ סָאװ ,טעּברַא יר
 פטשרע יד ןּופ שידיי ןיא תודע-תויבג ןּופ ןלעטש טלַאהטנַא
 ןט אוו ןּופ ףוס םּוצ זיּב רּוטַארעטיל-ּת"וש רפד ןיא ןרּוּפש
 .טרעדנוהרָאי ןט אטוו ּבױהנָא ןּוא

 לקיטש ןגיא ריא ךיוא טָאה טעּברַא עקיזָאד יד
 .עטבישעג

 רָאּפ ןטיול ךיא ּבָאה המחלמ.טלעוו רעד רַאפ ץרּוק
 םעד ןעמּונעגרעּביא ,ווָאנּבּוד .ש .ּפָארּפ ,ןיּבר ןיימ ןופ גָאלש
 רעשיפַארגָאנטצ-שירָאטסיה רעשידיי רעד ןּופ גָארטּפױא
 ןּופ גנּולמַאז 8 ןלעטשפיונּוצ גרּוּברעטעּפ ןיא טפַאשלעזעג
 ויא ןלּפ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רצד ּוצ ןלַאירעטַאמ
 רּוטַארעטיל-תֹובּוׁשּתּויתולאש רעד ןּופ ךמס ןפיוא ה"י ןטאשוז
 המחלמ רעד ןופ ךּורּבסיוא ןכָאנ .םירפס:רסומּו-שּורד ןּוא
 ריִמ ןּוא טפַאשלעזעג רעד ןשיװצ גנַאהנעמַאזּוצ רעד זיא

 יאטילו ןיליוּפ ,איסורב םידוהיה תורוקל ,ץֹּכ ןויצ-ןב 40

 6.9 ןילרַעּב

 יתונשיה ח"בה ת"וש יד ןּופ ןגוצסיוא יד ץּכ צ"ּב ײּב בײצ עז 1

 ,ס ,גרוּבנטּור ,דניקסיז יכדרמ 'רל ת"וש יד ןּופ ;ח"ק 'ס ןּוא ז"נ ןמיס

 ,47--46 .ז .ב"כ
 -נ = וװ ,מ ןּופ תורעה טימ ,שידיײ סנילרעסיא ,יק;סנּול .ח 2

 .1924 רעּבמעצַעד-ילּוי ,דנַאּב רעט} ,"עיגָאלאליפ עשידײג .ךיי ר

 "ךּוּביײדנַאל, ,ןלײװ בקעי 'ר ײּב שיזי ,יק סנּול .ח 3

 .1926 ענליװ ,(טּוטיטסניא ,שנסיוװ .,דײ)

 =יג ,26 ,ז ,2--) .מּו ,(טּוטיטסניא .ׁשְנְסיִו .דַײ) -סק נפ. ((4

 ,1927 ץרָאי

 ,ןריטָאנ

 12 תובּושּתו-תולאש ןיא

 ךישממ טעּברַא יד ּבָאה ךיא רעּבָא .ןרָאװעג ןסירעגרעּביא

 ַאילּביּב.עדניימעג רעשידיי רעד ןּופ תורצוא יד ןּוא ,ןצוועג
 ,ןרָאיהמחלמ יד טכַארּברַאפ ּבָאה'כ ּואװ ,ןילרעּכ ןיא קעט

 רעקידנטײדַאּב א ןיא טייקכעלגעמ יד ןּבעגעג רימ ןּבָאה

 יד טָאה ןַאלּפ ןיימ טיול .ןריפּוצסיוא טעּברַא יד סָאמ

 ערעדנּוזַאּב ןיא ןרעװ טליײטעגניא טפרַאדעג טעּברַא

 -גואיצַאּב יד ןגעװ עטכישעג-סטפַאשטריוו .ןגצװ ךעלטיּפַאק

 ןטסקינײװעניא םעד ןגעװ ,םינּכש יד ןּוא ןדיי ןשיווצ ןעג

 דעוע םּוצ תוכיש ַא טָאה סָאװ ,ץלַא ןנעװ ,ןּבעל-להק

 ,גנּואיצרע ןּוא רּוטלּוק ןגעװ ,ןּבעל:החּפשמ ןגעװ ,"תוצראה

 ןענײז ש י ד ײ ןיא תודצ:תויבג יד .םיגה:מ ןּוא ןטג ןגעוו

 ליפיו ףיא רָאנ ןרָאװעג ןעמּונעגפױא לָאמטסנעד ריימ ןּופ

 ךלַאּב רעּבָא ּבָאה ךיא .טרעװ ןשירַאטסיה ַא ןּבָאה יז

 עשידיי "צזָאלטרעװ שירָאטסיה יד ךיוא זַא .,טקרעמַאּב

 ,ןירַא טינ ךּוּב םעד ןיא ָאולַא ןפרַאד סַאװ ,תודצ-תויבג

 .ָאילֹּביּב ןוא עכעלטכישעג-ךַארּפש עקידנטיידַאּב א ןּבָאה
 .רַאפ ייז ךיוא ןּבױהעגנָא ּבָאה ךיא ןיא ,תוביׂשח עשיפַארג

 ןקידרעירפ םעד ןפוא ַאזַא ףיוא קידנכערּבכרוד

 ,ןרָאװעג רָאלק רימ ןיא רעטעּפש .טעּברַא רעד ןּופ ןַאלּפ

 רעד טָא רַאפ טינ ללכּב ןטסַאּפ רפס םענּופ ןעמַאר יד זַא

 רעד וַאפ טרעװ רעיײז ןצּונּוצסױא ידּכ .גנולמַאז רעשידי

 ןָא שידיי ןיא תודע:תויבג עלַא ןפרַאד עטכישעג-ךַארּפש

 ,םענייאניא ןרעװ טלמַאזעג טלַאהניא רעייז ןּופ דיישרצטנּוא

 סָאװ ,תודע:תויבג יד ךיוא ןרעװ ןעּבעגעגּוצ ןזּומ ייז ּוצ

 ןעמ ןּזא ,תובּושּתמתולאש עשילױוּפ-טינ ןיא ךיז ןעניפעג

 .ןײלַא ה"י ןטאטוו ןטימ ןצענערגַאּב טינ ייּברעד ךיז רָאט

 ךיוא ןרעװ ןגױצעגנײרַא ךצלגעמ טייוו יװ ןזּומ סע רַאנ

 .רּוטַארעטיל:ּת"וש רערעטלע רעד ןּופ תודצ-תויבג טשידיי יד

 טעּברַא ןימ ךיז טָאה רעּבַא םימעט ענעדיישרַאּפ ּבילּוצ

 וצ ןעמּוקעגסיוא רימ זיא וניּבל וניּב ,ןעיצרַאפ טזּומעג

 .ּביּב עשידי עסױרג ךיז ןעניפעג סע ּואװ ,טעטש ןכוזַאּב

 אלממ גנּולמַאז יד ןרָאװעג ךעלגעמ זיא רימ ןּוא ןקעטָאיל

 -- זיא ןּוא ןסקַאװעגסױא ןיא גנּולמַאז יד זיּב .ןייז ּוצ

 יָא .סיורג ּוצ ןרָאװעג -- טקנוּפדנַאטש ןשירעגעלרַאפ ןּופ

 ןעייטש ייז יװ ,תודע-תויבג עלַא ןּופ טסקעט ןלּופ םעד ןקורד

 טלָאװ ,טריטָאנרַאפ רימ ייּב ןענייז יז יװ ױזַא ,ןעייג ןּוא

 יד ןסײה רעּבָא טלָאװ סָאד } רפס ןלעיצעּפס ַא טרעדָאפעג

 יד ןיא ץלַא טינ זיא ךָאנ ּוצרעד .ןגײלּפָא רעטיײװ טעּברַא

 ,רעשרָאפ םידיחי רַאפ ןדייס ,טרעװ ןכיילג ןופ תודצ תויבג

 לייורעד טזּומעג ךיא ּבָאה רעּבירעד ,ןטסילַאיצעּפס רַאפ

 עלַא טריטָאנרַאפ ּבָאה ךיא .געװ:לטימ םעד ןּביילקסיױא

 םּוצ זיּב טנַאקַאּב רימ ןענייז סָאװ ,תודע-:תויבג ןּופ ןלעטש

 :ניא ןּוא טרַא ןּופ דיישרעטנּוא ןָא ה"י ןטאװוו םענּופ ףוס

 נָאה ,ןגּוצסױא יד טכַארּבעג עלַא ןּופ ּבָאה ןּוא ,טלַאה

 קַאד םענּופ ךַארּפש יד ןּוא ליטס םעֶד ןריזירעטקַארַאכ
 ירַאפ'ס .טלַאהניא ןשירָאטסי ה ןייז רעּביא ןּביג ןּוא טנעמ

 םּוטעמּוא ןיא עיפַארגָאטרָא יד זַא ,ןײלַא ןּופ ךיז טייטש

 יַנג רימ זיא'ס *יאװ ,טרָאד .ןרָאװעג טיהעגּפָא קידנעטשלּופ
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 ַא ןיא ךיא ּבָאה ,ןגַאלּפױא ע כ ע לט ע ןּכָאה ּוצ ןעגנּול
 רעד ןיא ײס ,ןֹושל ןיא ייס םייונש יד ןזיװעגנָא הרעה
 לָאמ סצדצי רימ ןּופ ןענייז םירוציק יד ךיוא .עיפַארגָאטרַא
 ײּב יװ תויה ןּוא .(קנּוּפ ירד ךרּוד) ןרָאװעג טנכיײצעגנָא
 םעניא לטיּפַאק רעד ןּבעגעגנָא יונעג זיא טנעמּוקָאד ןדעי
 טינ ךיז טעװ סָאװ ,רעשרָאפ.לעיצעּפס רעדעי טעװ ,רוקמ
 ןּוא ןכּוזכָאנ טכייל ןענעק ,ןײלַא גּוצסיױא ןטימ ןקידירּפַאּב
 .ןלעטש עטזָאלעגכרּוד יד ךיוא ןעניפעג

 ץַאלּפ ןרָאּפש ןזּומ ןּופ הּביס רעקיּבלעז רעד ּבילּוצ

 רעייז רפס:ת"וש רצדעי ּוצ ריפניירַא םעד ןּבעגעג ךיא ּבָאה
 ּוצ קנַאדעג םענופ טגָאזעגּפָא ךיוא ךיז ּבָאה ןּוא רוציקּב
 ןגעוו רּוטַארעטיל ןּופ המישר עשיפַאוגָאילּבקיּב עלּופ ַא ןּבעג
 טנייה ןיוש ןעק רעיונעג ןסיװ ליו'ס רעװ .רּבחמ ןדעי
 רעכיּב-ףליה עשיפַארגָאילּביּב ןּוא סעידעּפָאלקיצנע יד ןיא

 ,רּוטַארעטיל עגירעהעג יד ןעניפעג

 גנּולמַאז יד זַא ,לכש ןפיוא ןגייל ךיז ןעק גולפ ןיא

 םּוצ ךעלסילשסיוא טרעהעג תודע:תויבג עשידיי יד טָא ןּופ
 רַאפ רעמ טסַאּפ ןּוא גנּושרָאּפ-ךַארּפש רעשידיי ןּופ טיּבעג

 יד סָאװ ,סערעטניא רעד רעּבָא .ךוּבלמַאז ןשיגָאלָאליפ
 ,גָאלָאליפ ןשידיי ןרַאפ טָאה ןטנעמּוקָאד יד ןּופ ךַארּפש
 יד ןּופ טלַאהניא רעד סָאװ ,טרעװ םעד ּפָא טינ טכַאװש

 ןרַאפ ןּוא רעקירָאטסיה-רּוטלּוק ןשידיי ןרַאפ טָאה ןטנעמּוקָאד
 .ללכּב עטכישעג רעשידיי רעד ןּופ רעשרָאפ

 =מזּוצ א ןעניפעג ָאד טעװ רעשרָאפ-עטכישעג רעד

 חוכיו ןטלַא םעד ענֹונּב לַאירעטַאמ םעיינ ןטלעטשעגנעמ
 דנַאלשטיײד ןיא ייס ןדִיי ןּופ ךַארּפש-סגנַאגמּוא רעד ןגעוו
 ןעניפעג טעװ רע .(ה"י אטו ןיא) ןליוּפ ןיא ייס ,(אט ןיא)
 - ןּוא :טלעג עשידיי עטריצילּפמַאק יד ןגעװ תועידי עקיטכיו
 ןרעװש םעד ןגעוו ,רעטלַאלטימ ןטעּפש ןיא ןטפעשעג-תונּכשמ
 ןּביױהנָא עטשרע יד ןגעװ ,רחוס ןקידנזייר ןשידיי םענּופ לרוג
 רעד ןּופ גנַאג םעד ןגעװ ,םּוטרעקרעװטנַאה ןשידִיי םעד ןּופ
 .עגסיוא יד ןּופ לרוג םעד ןגעװ ןּוא גנּורעדנַאװ רעשידיי
 םענּופ בצמ:רקפה םעד ןגעװ ,דמערפ רעד ןיא עטרעדנַאװ
 ףיוא רעטייר ןּוא רעייגסופ ןשידי םענּופ ןּוא דיי-ספרָאד
 ערעייז ּוצ ןדִיי יד ןּופ גנּויצַאּב רעד ןגעװ ,ןגעוו עטײװ יד
 ןַארַאפ .ןדיי ּוצ ןדיי.טינ יד ןּופ ןּוא םינכש עשידיי.טינ
 ןיולּב לָאמַא ,ןעגנּוּבײרטַאּב לָאמַא -- ןלַאירעטַאמ ךיוא ָאד
 ,תוגיּוה ,המחלמ יװ ,ןשינעצשעג עשירָאטסיה-ןייר ןּופ -- ןרּוּפש
 םּוצ ,עטנַאקַאּב לײט םּוצ ,םישוריג ,םילֹוּבלּב ,,ןעמָארגָאּפ
 ןוא ןטיײהלצניא טימ ללש ַא .עטצונעגסיוא טינ ךָאנ לייט
 טענּופ רעשרָאפ רעד יז ןיא ןעניפעג טעװ םיטרּפ עקיטכיוו
 .עילימַאפ עטרעטנָאלּפרַאפ יד ןּופ -- רעגייטש:סנעּבעל ןשידיי

 ,ןכַאז-ללּכ ןּוא םינינע=להק ,ןנַארפ:לַארָאמ ןּוא ןשינעטלעהרַאפ

 .המודכו םישוּבלמ ןּוא םיגהנמ

 לַאירעטַאמ םענּופ גנּוטעּברַאַאּב עשירָאטסיה ַא

 ךָאנ ּומ ּוצרעד .ןרעװ טכַאמעג טינ ךָאנ טציא רעּבָא ןעק
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 רעקירעּביא רעצנַאג רעד ןרעװ טּכעלטנפערַאפ רעירפ
 -ינבר רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,לַאירעטַאמ רעשירָאטסיה
 .תולאש רעד ןיא -- תוּהפה לכ7 רעדָא ,ריטַארעטיל רעש
 ,תודע:תויבג עשידי יד ןכלעװ ןּופ ,רּוטַארעטיל-ּתובושּתו
 רעקילעפּוצ ןּוא רענײלק ַא ןענײז ,ָאד ןקורד רימ סָאװ
 .לייט-ךּורּב

 םינּבר עשידרפס יד ךיוא זַא ,ןקרעמַאּב ּוצ יאדּכ זיא'ס
 .תולאש ערעייז ןיא ןעגנערּב ּוצ ןייז גהונ טפָא ךיז ןגעלפ
 .לעװ ןיא ,ךַארּפש רעד ןיא תודע יד ןּופ דייר יד תובושּתו
 .ַאּפש ןיא טניימ סָאד -- ,ןרָאװעג טגָאזעג ןענייז יז רעכ
 טנַאקַאּב רימ ןענייז ױזַא .שיּבַארַא רצדָא שילָאינ
 יד ןיא תודצ-תויבג עשיּבַארַא:שידיי רעדָא עשילָאינַאּפש
 ,האיזיגיו ןול ה צ בוט-םוי 'ר :תובושּתו-תולאש עקידנגלָאפ
 קלח ,ט"יבמה ת"וש ;ו"לר ,ט"מק ,ד"מק םינמיס ,(ד"נת
 ,ז"ס םינמיס -- 'ב קלח ןּוא ,ד"ק ,ה"ע ,ט"נ םינמיס - 'א
 בקעי 'ר ןּופ ,בקעי.ל הוא ת"ש ;ב"יק ,היצ ,ה"פ
 ם יח 'ר ןּופ ת"וש ;ג"צ ןּוא 'ט םינמיס ,שטרופשש
 ,ד"מ ,ה"ל ,ח"י ,ו ,ד םינמיס ,(א"ית ,יקינולאש) י ת ב ש
 יכדרמ 'ר ןּופ ,םעונ-יכר ד ת"וש :ט"נ ,ו"נ
 ,א"י ,'ט םינמיס ןּוא העד הרוי ןּופ 'י ןמיס ,םירצמ ד"בא
 השמ 'רב ,ףסוי-ה ט מ ת"וש ;רועה-ֿבא ןּופ .א.א ג"י
 .תויבג 25) ג"י 'ס ןּוא 'י 'ס ,ז"עת אנידנטשוק) ריזנ יולה
 ,ןרה א הטמ החוּפ ת"וש ;(שיּבארַא-שידי ןיא תודע
 ,א קלח ,"סת םדרטשמא) ןהכה םייח ר"ב ןרהא 'ר ןּופ
 ןּופ ט"ל ,ו"כת' ןּופ) ז"ל ,(ג"כת רָאי ןּופ ג"ל ,/ד םינמיס
 ג"יק ,ט"לת ןּופפ ו"ק ,ג"צ ,(ב"לת רָאי ןופ) ז"ס ,(ד"כת
 ,ם"ת ןּופ שילָאינַאּפש ןיא האוצ ַא) א"כק ,(ם"ת רָאי ןּופ)
 :נדיי ןשידרפס םענּופ עטכישעג רעד רַאפ .(ם'ת ןּוּפ) ה"כק
 ןיא ןסָאלשרַאפ ךָאנ ןגיל ללכּב חרזמ ןיא ןדיי יד ןּוא םּוט
 .רעטַאמ ןשירָאטסיה ןּופ תורצוא עצנַאג תובושּתו:תולאש יד
 .ןרָאװעג טרירעגנָא טינ רָאג יװ טעמּכ ךָאנ ןענייז סָאװ ,לַאי

 ןטיול טנדרָאעג ןענייז טעּברַא רעזנּוא ןיא ןטסקעט יד
 ןּופ ןעמַאר יד ןיא ןּוא ,םירפס יד ןּופ רדס ןשיגָאלָאנָארכ
 .םינמיס יד ןּופ רפס םעניא רדס ןטיול -- רפס ןדעי

 זיא גנולמַאז יד זַא ,ןײא טינ ךיז סצּומש ךיא
 ָאטינ ךָאנ זיא ,טגָאזעג יװ ,גָאט ןקיטנייה זיּב .קידנעטשלופ
 .עטיל-תובּושּתו:תולאש רעצנַאג רעד ןּופ המישר עלּופ ןייק
 -קי א טנייה םירפס יד ןּופ לייט ַא זיא ּוצרעד ןּוא רּוטַאר
 .ײר יד ןיא ּוליפַא ןעניפעג טינ ןעק ןעמ סָאװ ,תואיצמה
 ךיא ּבָאה ,ןַארַאפ זיא סע סָאװ ,ץלַא טינ .ןקעטָאילּביּב עכ
 ןיא ,טכּוזעג ּבָאה'כ סָאװ ,ץלַא טינ ןּוא ,ןכּוז ּוצ טסּואװעג
 ,קיסָארדרַאפ זיא סרעדנּוזַאּב .ןעניפעג ּוצ ןעגנולעג רימ
 .אגסױא עטשרע יד ןענופעג לָאמעלַא טינ ּֿבָאה'כ סָאװ
 טימ ןענעגּונגַאּב טזּומעג טּפָא ךיז ּבָאה ןּוא ,רפס ןדעי ןּופ עּב
 סע .עגַאלפיוא רעטירד ַא טימ ּוליפַא לָאמלײט ,רעטייווצ ַא
 גנול=:ַז יד רעשרָאפ ןרַאפ ץַאלּפ גּונעג רעּביא ךָאנ טּביילּב
 .ןרעסערגרפ ןּוא ןרעטעּברַאפ ּוצ

= 
 יול;

 קיד יי
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 .(ל"ירהמ) זילּומ י"רהמ ת"וש 1

 - ל"ירהמ רעד -- ןילּומ ל"גס יולה השמ ר"ב בקצ*י "ה

 טימ ,דנַאלשטייד ןיא םינּבר עטסטלע יד ןּופ רענייא זיא

 ןצנַאג א ןּופ ּביוהנָא רעד ןדנוּברַאפ זיא'ס ןעמָאנ סעמצוו

 .עּפָאריײא-ברעמ ןּופ ריטַארעטיל רעשינּבר רעד ןיא רוד

 ה"י ןט14 ןטימ ןיא ךרעּב ,ץניימ ןיא ןריוּבעג זיא רע

 ענייז .1427 רָאי ןיא סמרָאװ ןיא ןּברָאטשעג זיא ןּוא

 ןט15 ןּופ לטרעפ ןטשרע םּוצ ןרעהעג עכלעװ ,תובּושּת

 ןיא ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא לָאמ ןטשרע םּוצ ןענייז ,ה"י

 רעטשרע רעד טָא ןּוּפ .(15560 ו"יש רָאי ןיא ענָאמירק

 ןטסקעט טשידיי יד ןרָאװעג ןעמּונעג ןענייז עּבַאגסױא

 .ָאד ןקּורד רימ סָאװ
 סעד עטכישעג, ,ןַאמעדיג .מ :םיא ןגעװ צז

 ,ןו .ּב ,(שטייד) "רּוטלוק רעד דנּוא ןזעװסגנּוהיצרע

 א א ,230--17 .ז

 : ןטסקעט יד
 ג"י ןטש ןמלז ר"חה הנמש הארש ע"תב דיעה םחנמ יר (4

 םכלכ ויהתו ואר םיבשויל רמאו ..ןחלשה לע םיבוהז

 לא טייז 'גוא וצ טהעז א"לב תאז תא שדקמ ינאש םידצ

 ...וופשנא ךיא זד םידע
 םא וא השדקל הצור ינא רמא םא קדקד אלו

 ןזופשטנא יז ליו ךיא רמא םא אילב ,שדקמ ינא רמא

 .ו"צ ןמיס ...איז זופשנא ךיא 'נוא

 טוג :א"לב ותללקו וב הרעגש םדא ינב המכל הרמאנ 6

 ןימ רעה ביג ּוטשביײרט זאוו ראי זוב ןייא ריד בעג

 תורצפה ג"הכו טשנרע ןיימ טשיא זע א"לב רמאו ,,.טלעג

 רימ רמינ שכלוז ןיַא ריד שול :א"לב .,.הרמא זא

 ,ו"צ 'ס ' ...ןהעשיג

 לייוו י"רהמ תיוש .

 -רעלייוו ןיא ןריוּבעג ,לייו הדוהי ר"ב בקצי 'ר
 רעטשרע רעד ןיא טּבעלעג טָאה ,ךייט-רַאקענ םִייּב טַאטש
 'ר ןּופ דימלּת ַא ןעװעג זיא רע .ה"י ןט15 ןופ טפלעה

 -נרינ ןיא הבישי-שאר ןעװעג .(ל"ירהמ) ןילּומ ל"גס בקעי
 -רע ןיא רעטעּפש ןּוא ג"ּוּבסגיױא ןיא בר םעדכָאנ ,גרעּב
 לכימ .ח טול .צ"ק 'ס עז ;1444 - ד"ר רָאי ןיא) טרּופ
 ןּופ עּבַאגסױא עטשרע יד זיא (1061 .מּונ ,"םייחה רוא,)
 1520 פ"ר רָאי ןיא טקּורדעג ןעװעג ת"וש ענייז
 -עװ ןּופ עּבַאגסיױוא יד רָאנ ןעק (1259 .ז) רעדיינשנייטש .מ
 - ט"ש - עּבַאגסױא רעד טָא ןּופ .(ט"ש) 1549 עיצענ
 רימ סָאװ ,ןנּוצסױא יד ןרָאװעג ןעמונעג ךיוא ןענייז
 :זיא רפס םענופ ןעמָאנ רעיונעג רעד .ָאד ןעגנערּב
 ןיניד ישודיחו הקידבו הטיחש תוכלהו תובושתו תולאש
 ןישודיה דוצו ל"ז לייװ בקעי ר"רהמ ללוכה ברה רבה רשא
 ספדנ .ל"ז קר"ובזרמ םחנמ ר"רהמ יקומינו הדוגא רפסמ
 ."האיציניו הפ ,קפל ט"ש תנשב דניק לידא וילינרוק י"ע
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 ,ּב ,ו"צד ,ןַאמעדיג .מ :צז לייוו י"רהמ ןגעװ

 ,לייוו י"רהמ ייּב שידײ ,יקסנּול .ח :ךיוא ;20 .ז וע
 = ,286 .ז ,"ךּוּב-יױדנַאל,

 :ןטסקעט יד
 :א"לּב ןועמשל ןבואר תשא הרמאש... 3

 איהו ,םישנה שייבמ התא ל"ר ,ר"דנעש ן"ווארו וד
 ...ךיפ םע ר"דנעש ןאיי'רו רמולכ התיה התנווכ הבישמ

 ש"ול א"דונש ט"ייז ריא :א"לב הרמאש הז לעו

 הרמאש המ ןכו ..תוירבה םע חנ םכניאו ל"ר ,טיול

 .ח"כ 'ס ..הער השא ל"ר ,ט"ייוה ז"יוב הרש 'מ
 :א"לב ל"וו הנה תרמ הרמאש 64

 רנ"יימ ן"יא ט"כינ ך"יא ל"יװ י"ד ד"אל ר"יא ןוא

 .,.יתושרב היהּת הביתהש הצור יניא ל"ר ,(ב ן"באה (א טל"ווג

 .ט"כ 'ס 2
 ,טלַאװיג : טייטש (ה"צקת) טסומאק עּבַאגסױא רעד ןיא (א

 ,ןיבאה :טסופאק ענַאגסױא (ב

 :א"לב ל"זו עשוהי ר"חה ןב והיתתמ 'רו י"בא 'ר ודיצה 6

 י"ד סוניר תואמ 'ב ןוא םיבוהז ג"י יז (אט"נקב אד

 התיה זא ל"ר .(ג ןמוק רעה ןודקפ האל (בןו"ב ן"ראוו

 .יהאל תרמ ןמ ןודקפב ואב םיבוהז ג"יוה יכ הדומ

 ,יל 'ס

 ,ןעמּוק רעה (ג ןופ (ב ,טנעקיב אד (א ; טסופאק עּבַאנסיוא

 :א"לב ל'זו ןילמעל דעה דיצהש 6

 טוה אד ןדלוג טרדנוה (איד ןילרדנעס טרווטנע אד

 ףוא ךיא זאו 'נוא (בטוולג טימ טנאפפ ןייז רע
 (וןוב איז שע ןלאצ (הןוב אייז שע (דןוה (גןןבוהג

 ןילרדנעס בישה ל"ר .( ןכערּב לאוו ךיא ליוו שד רפרוד

 הבגש תועמהו םירחא תונכשמ םהב הדפ םיבוהז יקה

 .טייל 'ס ..ןובשחב םישי (ח רככהמ ןה סכמהמ ןה

 ןבוח (ד ;ןבוהיג (ג ;טזיוליג (ב ןאיד (א ;טסופאק עּבַאגסיױא

 .רפכהמ (ח ;ןנכעריב (ז ;ןופ (ו ;ןופ (ה

 ןידוי ןילרדנעס טגינייא רוב ןוה רו :א"לב םידצה ליזו 6

 הףעמוק ןעד יז שד טכערפמוג א"ודנל ריאמ ןהכ אפיזוי

 טרמוקיג הנוב ןוב טנה הקיר ןיא יד תונכשמ ןעד ןוב

 רש םעד תונכשמ יד 'נוא ןגאז ףייוא יז ןלוז שד ןייז
 ןילרדנס "כ םהיניב ונרשפ ונחנ ל"ר .יּכ ןביג רדיוו

 "שמהמ בוכיעה וריתי טכירפמוג אודנל ריאמ ןהכ אפיזוי

 ,טײל 'ס .יוכו רשהל םריזחהלו הנובמ הקיר 'רמ דיבש תונכ

 רוב (א ןייז טאיג ריד ליוװ ךיא ...ןועצמשל ןבואר רמא 6

 אוד :הז ןושלב ול רמאש ןוצמש בישה ,,,ןרק שד

 .יׂשיװג טשיא ןרק שד (בןבאה גרוז ןייק טשפידב
 'ג אינודנ רניימ וצ (גטבוליג רימ טוה ןועמש ןוא

 ,'פ 'ס : .,,םיבוהז תואמ

 עצקגסיוא רעד ןיא ;|ןַײז ברע}) ןַײז םיוג :טײטש רעטעפש (א

 :ןיבאה ,..טשפראדיב וד ;טסופאק עבַאגסיוא (ב .ןַײז טוג ; טסּופאק

 : .טביוליג :טסופאק (ג
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 םייוק יז ןוה ךיא זנכשא ןושלב ריאמ 'ר םהל בישהו (9/

 ..ןראו רד שע שנוא ןלאוו ריוו ול ובישה םהו ...רבלה

 ,רבלה םייוק יז ןוה ךיא רמא אלש .,.רמוא ריאמ י'רו

 טינ יז ןוה ךיא רמא אלא יצחה יל שי קחודב ל"ר

 .ך"כק 'ס יצחה ול ןיא ל"ר ,רבלה

 טינ רימ שע טלוז אז םהמ דחא רסחי םא וליפאו } 0

 .םולכל יל היהי אל ל"ר ןטלעג

 ל"ר טקריװ רוב ןבאה יז א"לב ןוריע ברהל רמאו .|
 .ןוממו ףוג ובייחתנש ושע

 דא םוי ל"ר ,ג"אט ר"טיפ לע קרעבנרונל רוזחל ,ןן}

 .ךכ ומשו

 ,א"לב ר"אטלצהמ ותוא ופחדו .ןֶש

 .ןאילאטיא ל"ר ,ךלאוו התא .ש

 ,םכלש שארל ל"ר ט"שרבואל םגו .שו

 .ריעה ןייד ל"ר ,רעגינייאה ינפל ואיבהו .ט|

 .םולשל ל"ר ,דירו טיטש ול תווצל ,ָש|}

 ליו אז ןוט טינ שרע ליװ ...רמאש רשא 'ר דיצה .ןא

 ,טוט טיוג רמינ םיא יד ןשיג ןא אפייוז ןייא םִיא ךיא

 .לודג לוקבו יתלכי לכב טרומ קעצאו .א

 וז הצע ןייא רוב שע טמוק ןושרג ךרּפש אד .או
 טשוה וד ןעד בתכ ןעד ןטלה ןילמז יבר וטשומ
 ןעד ליװ ךיא ןילמז 'ר ךרפש אד טקישג ןמקילעז 'ר

 ,המיבה ל"ר

 ןילמז יבר ךרפש אד ד"ע ,'וכ ןטלה טינ ףירב

 טשיא רימ הצע רעד ןיא ןגז ךיא ליװ ךיא

 רדוא ןגז שומ ךיא ךרפש רע אבוא קפס ךיוא

 איה ךיוא קזייא ןלניורב ןלדנח שד ןגז ליװ ךיא

 שגײא רזנוא זא איה ןבעג 'נוא ןהייל .נוא ןייז
 .ל"כע .טצכינ זנוא ןבעג 'נוא

 אז ןטכיר שיא טינ םנייד יד ךיא ןלאװ 'ניא.אװ
 .ןפיול ןייד ןשורג ןעד רוב ליװ

 וד :זנכשא ןושלב וסעכ תעשב בישה זא.צגוו

 ,ןביילב רזממ ןייא

 םנייא וצ םיוק טכױט רע בר ןייא רע טשיא .אוט
 .דימלת ומכ בשחנ קחודב בר אוה יכ ל"ר רוחב

 רנ אפל זנכשא ןושלב ןמקילעז 'ר ןיידל ארוקו אט
 .ז"מק 'ס .אזוא ליסכ הטוש ל"ר שנג

 טשומ

 :א"לב ךכ רמאתו הליחמ שקבתו1
 טימאד ןשיײהג רזממ ןייא ןמקילצז ר"המ ןוה ךיא

 דובכ ל"ז םהרבא ר"רה ןא ןועװג עגונו עגופ ךיא ןוה
 ,יתעשפ יתיוע יתאטח ל"ז אנימ תרמ אפייוו סנייז 'ניא
 ,ז"מק 'ס .איײז לחומ שרימ רע שד ארוב ןעד טיב ךיא

 :"לב ךכ דיגתו הצנמלו ירשא ןיב לדגמה לע ךלת 2

 ןוה ךיא ןוטיג תוריסמ ךוה ךיא יתובר וצ טרוה

 אד (אטכאמיג ןוה ינבר יד יד תומכסה יד ןכורבג
 עגונו עגופ ךיוא ןוה ךיא .ןיב (בתמתחג ףוא ךיא
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 טימ אד ..ןמקילעז ר"המ לש החפשמ דובכ ןא ןזעוויג
 ןמקילעז ר"המ יד טירג ליבוא םינבר ןעד ךיוא ךיא ןוה
 טימ ןמקילעז ר"המ ךיא ןוה ךיא בר יצ טוה (ג'כמסג
 'תי ארוב ןעד טיב ךיא ..להק ךיוא ןוא טירג ליבוא
 ר"המ יד םינבר יד ןוא איז ?חומ שרימ רע שד
 יד ךיוא 'נוא םידע יד 'נוא טוה תכמסג ןמקילעז
 .ז"מק 'ס .הליחמ לא יז טיב ךיא םינייד

 } תמתחיג (פ8 ; טהאמיג (א ;טסּופַאק עּבַאגסױא רעד ןיא

 .תנכמסג (ג

 :זנכשא ןושלב ןומגהה רמאש 3

 ל"ר ,טרעװ שע רגרע יא רעװ ןיירד ךימ ךיא ימ יא

 ,תחופו ךלוה ,הזה רבדב סנכנ ינאש רתוי
 :זנכשא ןושלב ונבל ןומגהה רמא םגו
 .תושעל לֹוכי וניא ל"ר ןוטג טינ םיא ןק ךיא

 .ח"מק 'ס

 :אל"ב ...עבשנו ץפק ...ןורפלייה יבשוימ 'א (4

 טנה (גןיימ (ב טיגל ןוא שמוח ןייא ךיא (א םנ ףורד
 רימ וצ (ד רימונ יז שד הצובש ןיא טעט ןוא ןיירד
 ןייא ,ןַײז ריתמ טלוז בר ןק זרימ שד ..ןמוק טלוז
 .ב"עק 'ס ..ןיפלעה טינ טלוז (ה ש"ד טרדנוה ךונ בר

 .ןד (ה נרמינ (ד ;ןייאמ (ג ןטגיל (3 ןםענ ({א ;טסּופאק עבַאגסיױא

 "םיבתכו םיקספ, ןוא "ןשדה תמורת, .וו

 לאישי 'ר .ןילרסיא היחתפ ריב לארשי 'ר ןּופ

 ןט14 םענופ רָאי ןעצ עטצעל יד ןיא ןריוּבעג זיא ןילרסיא

 ןּוא צילַאטיא ןיא טּבעלעג ;גרוּבס:ענער ןיא םינפַא ,ה"י

 רָאי ןופ תופידר יד תעּב ןיִא רעטּומ ןייז ּואו ,ןיו ןיא

 -רַאמ ןיא הבישי-שאר ןעװעג זיא רע .ןעמּוקעגמּוא 1

 טָאה ןּבעל םִייּב .טָאטשיײנ רעניװ ןיא םעדכָאנ ןֹוא גרּוּב

 ,םרָאפ-ְךּוּב ט ןיא תובושּת ענייז ןעװעג רדסמ ךָאנ רע
 - םירפס עטנָאמרעד עדייּב .1460 רָאי ןיא ןּברָאטשעג

 "ל"צז לארשי ר"רהמ ןואגה דסיו רבח ןשדה תמורת רפס;

 יזנכשא לארשי ר"רהמ ןואגה דסיו רבח םיבתכו םיקספ, ןוא

 ןטשרע םּוצ טקּורדעג ןענייז -- "ןשדה תמורת לעב ל'צז

 רימ סָאװ ,ןטסקעט יד .4546) ו"ש עיצענעװ ןיא לָאמ

 עּבַאגסױא רעטשרע רעד ןּופ ןעמּונעג ןענייז ,ןעגנערּב

 עדַיּב ןּופ לַאַירעטַאמ-שידיי ןצנַאג םעד .םירפס עדייּב ןופ

 טָאה ןטסקעט יד ייס ,רעטרעװ ענלצגייא יד ייס ,םירפס

 טפעה ,1 "עיגָאלָאליפ עשידייפ יקסנול .ח טכעלטנפערַאפ
 -רעוו יד ןּוא ןטסקעט יד רָאנ טכַארּבעג ןרעװ ָאד 4

 :תודע יד ןּופ רעט

 :צז

 8. 86ע:1ותסז; 288ממ1 5861 2556ע1וח, ,110818-

 ,23 .ז ,ן|} .ּב ,וו"צד ,ןַאמ עדי ג ,מ :ךיוא -- 50011::*, 1869.
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 ר"ע ש"ד ונכשא ןושלב בותכל חיגהו רבד השמ יברש 5

 ןושלב הז ןושל ןיא ןילמיצ 'רמ ט"ימ טר"והיג ט"וה
 ןינק ןילבקמש יתמ יּכ ונכשא ןושלב וליפא ןישודיק
 ןנכשא ןושלב ןיווק הז ןיכודישה לע סנק ןימישמו
 רתב םאו טלי"כעמג 'ייוגה 'ירוק יישודיקה לבא ט"רייה

 .שדוקה ןושלב ןותיח הז טר"ייהג ןירוק ךלנ וננושל
 .ז"ס 'ס ,םיבתכו םיקספ

 הרמאו המות יפל החיסהש תחא היוגגמ ועמשש 6

 ןזייא ןב"ה י"ד טייײליג םניייא ןיא א"יה לא ןג"יל ר"יוו

 טבול"יג ק"וש יי"רד ן"יא ן"מ ט"וה ןונ ט"רומ ר"ד ןדוי
 ...ןדר"אוו ט"רומ ר"ד ז"יא ר"צ ו"אוו ן"זייוו ןליוז י"ז ש"ד

 ד"רומ ר"ד ט"שיא אוו"בט ן"וב ד"וי ן"ייא הרמא ירהש

 .א"סק 'ס ,םיבתכו םיקספ .ןדר"אוו

 רג"יווש ן"ייז ב"וא ןפ"יוט ך"יז ל"וז ר"ע רמאש ותוא7

 .ב"צק 'ט ,םיבתכו םיקספ .ן"יג ש"יוה ןייז ן"יא ל"וז

 ט"וה רע ר"בא ילצא היה תמא תיבה לעבל הרמא8

 (1 ,הירבד השריפ אלו ן"גצלג רימ א"ייב טכער ט"ינ

 ,ב"כר 'ס ,םיבתכו םיקספ

 .(4/ 22) ו"נ 'ס ,אנורב י"רהמ ת"וש ל"גפ (1

 הניפסב ומע יתייה ...רמאו ...קושל דחא ױג אפ
 ןטקנ'ערט רד יד ונמע םידוהי יררוצ םיוג ראש ויהו
 התוא ליצהל לוכי יתייה אלו ןיא

 .מ"ר 'ס ,ןשדה תמורת

6 
 אנורּבמ ייההומ ת"וש .וט

 ךרעּב ןריוּכעג זיא אנורבמ םייח ר"ב לארשי 'יר

 ַא ןעװעג זיא .1480 ךרעּב ןּברָאטשעג ,1400 רָאי ןיא
 "נּוי ַא ןּוא (א"ּפר ןמיס עז) ץינדיװס דוד 'ר ןּופ דימלּת

 ןיא בר ןצוועג ,ןילרסיא ןּוא ל"יוו י"רהמ ןּופ רבח רערפג

 עז ;1456 רָאי ןיא) גרּוּבסנעגצר ןיא םעדכָאנ ןּוא ןירּב

 ךס ַא ןרָאװעג טקּורדעג ןענייז תובּוׂשּת ענייז .(א"כק 'ס
 עז) 1798 רָאי ןיא ,קינָאלַאס ןיא טוט ןייז ךָאנ ןרָאי
 י"רהומ ת"וש; :עּבַאגסיוא עטייווצ יד ןצּונַאּב רימ .(בקטי-ןב

 .(ך"רת) לאוג ןויצל אובי וזה הנשב תנש ,ןיטטעטש ,אנורבמ

 ;צז

 2. ?ז:6גזמ בת ת, תטפ 46/ (650210116 646 66(4ת

 ,165490ת124 2אתת 7046 (262ש,,08

 עז. סתוווטספסתפ* 5. 82

 ,אנורבמ לארשי יבר ,יקצעדאראה .א .ש :ךיוא

 ,262 .ז ,"בולוקוס .נל לבויה רפס, ןיִא
 :ןטסקעט יד -

 הרמאש ,הנותחל קרופשנגרל תצסונ ..יתחא השא 0

 וצ ןיצנט טינ ליװ ךיא (א ןיב ןידוי ןייא ןיא זא
 ,ד"כ 'ס ,הנותח רעד

 גת ה686תפמטעק...

 ,ןיּב ןידוי ןײא ךיא זא :ןסײה אמתסמ ףרַאד (א

 10 תוּבושתו תולאש ןיא תודע-תויבג עשידיי

 םיבוהז ו"י א"יד 'ריד ןל "יװ װ :וּל ורמא םהינשש ..1
 .ז"מ 'ס (א .ןיל"וברעד

 -רעד םיבוהז וי יד ;ןסַײה ףראד סאד (א
 .ןלימ

 ףיד ןלעװ רימ

 ןתרשמה) ילצא היה ,תמא .תיבה לעבל הרמא ,..תתרשמה 2

 ,(א ן"גילג רימ א"ייב טכ"ער ט"ינ ט"וה ר"ע ב"א

 .(ןאע ,18) ב"כר 'ס ,ןילרעסיא יײר ןופ םיבתכו םיקספ ;ל"גפ (א

 ב"צג ט"לפג ש"ד א"ריצ תרמ ותשאל םהרבא 'ר רמאג

 ,(א ן"ש ו"ל ו"צ ןא ן"וט ו"צ הרומג הנתמב ר"יד ךיא

 ,צ"ק 'ס
 .ןזָא וצ ןוא ןָאט ּוצ ;טנײמ סאד (א

 ע"תב ך"יוא (או"זאגאז ךיא ..:ל"זו ידוהיה תודצ 1 4
 ט"רבל"עז ן"אבה ך"יא ...ט"שיא ן"יעווג ן"ילסוז (ב ר"עשד
 ףוצרפ ם"צד ן"וב ז"אוו א"ד ך"טזוו ן"א (ג ט"געהק ל"אוו
 טי"נר"ימ שד ר"אה ם"צד ן"א ן"וא (ד גכעפ ר"צד ן"א 'נוא
 ר"וב ר"אד ,ל"כע ט"שיא ןע"זווג ר"צ ש"ד ט"שיא קפס
 ..ן"גילג טוה תוצובש ו רע ש"ד ןד"ניבג ןיא ן"מטוח
 ה"אה םנייז א"ייב וריכהש רמאש הז יפמ עמשש.. ,|
 .ז"טר יס) ,ט"אנווג ן"ניז א"ייב ן"וא ן"נייז א"ייב (ה ג"וה

 .ה .ד ,טנעהק :ןסיה ףרַאד'ס (ג ;'רצ סָאד (ב ;יוזא גאז (א

 ,גיוא ןכיוה (ה ;ּבײל -- ןטַײה ףרַאד ,טוַײרגרַאפ (ד ;טנעקרעד

 ןמיס ןיא טכַארּבעג ךיוא טרעװ ןינצ רעקיּבלעזרעד
 :טגָאזעג טרעװ ןטרָאד ןּוא ג"נ

 א"ד ך"ונ ס"װ ך"א (בטגעהקל"אוו םיא בה (א ךיה,
 ןוא ב"ייל ם"צד ן"א ןוא (ג ף"וסרפ ם"צד ן"ופ ש"וו
 "(הר"שה ם"צד ן"א ג"עב (ד ד"עד ן"יא

 ןטרָאד .ג"ק ןמיס ,ליײװ י"רהמ ת"וש ךיוא ל"גפ
 : טייטש

 ,"אבייל םעד ןא ףוצרפ םעד ןוב שוװ אד שװ 'נוא,
 .האה (ה ;רעד (ד :ףוצרפ (ג ;טנעהק (ב ;ךיא (א

 ףרוחה תיבב ונילא וז הנוז סנכתשכ ךכ ותשאל הוצ5
 הנוז ו"ד הצורפ ו"ד ט"שמוק :וז ןושלב ךכ הל רמאת זא
 :הל בישת איהו ט"שליװ (אז"ונ הנז שיא תשא ו"ד
 ן"ייא הצורפ ן"ייא ן"יב ך"יא א"דנוז ן"יימ ןע"הקב ך"יא
 .(ה"כר 'ס).א"דנוז ן"יימ ף"יוא ן"וט הבושת (בל"ייוו ך"יא הנוז

 ,ליװ ;ןסײה ףראד'ס (ב .סָאװ--װ ;ןסײה ףרַאד'ס (א

 ץנימ ם"רהמ ת"וש .ש

 ןיא ןריוּבעג זיא ץנימ ל"גס יולה קחצי ר"ב השמ .ר
 -קנַארפ ןיא ,(1455 ןיא) ץניימ ןיא -- בר ןעוועג ןּוא ץניימ
 ,גרּוּבצריװ ןיא ,,ּואדנַאל ןיא ,(1464 םלּוא ןיא ,,ןיימ-טרּופ
 ןזּפ ןיא ןוא (1469 רָאי ןיא ןעמּוקעגנָא) גרעּבמַאּב ןיא
 רעד .קּורד םּוצ טנדרָאעג ןיילַא רע טָאה תובּושּת יד .(1472
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 -כישעג רעד ּוצ לַאירעטַאמ ןקיטכיװ ךסַא טלַאהטנַא רפס
 ,ד"צ ,ט"ס ,ג"ס ,ּב"ס 'ס עז דנַאלשטיײד ןיא ןדיי ןּופ עט
 (ט"ק) ןליוּפ ןיא ןּוא ('צ--ד"צ) עילַאטיא ןיא ,(ט"פ ,איּפ
 זיא רפס רעד .ה"י ןט15 ןּופ טפלעה רעטײװצ רעד רַאמ
 יז ָאד ןטַאטיצ יד .1617 רָאי ןיא עקָארק ןיא טקּורדעג
 טגָאמרַאפ רפס רעד .עּבַאגסיױא רעטשרע רעד ןופ ןעג
 ןיא םּוקיוא ןא ,שידיי ףיוא הבּוש ת ַא ךיא
 ,'צ ןמיס עװ רּוטַארעטיל"תובושתו-תולאש רעצנַאג רעד
 .61 רעמּונ

 .עלעטש עטיריטיצ יד ,ו"צד ןַאמעדיג .מ :עז
 :ןטסקעט יד

 ילא םתאב עודמ ...אשמריװ ק"קל םולשו םייח סט
 .,.םקיר םכינפ בישא אל םכדובכ תמחמ מ"מו ,..ינולאשל
 ...בישמ אוהו טג םיד ןוב ןידאש ןיד ל"זו ,,.רמאש המ
 רע ..הבישה ןכו ..ןגנאווציג ֹוצ רד ךימ רע טאה אד
 ל"זו 'ב הנעטב בתכ אוהו ,ןלבירב ןייא ןבעג רימ לָאז
 הכ ןועװג טוה ןינק לבקמ איז וד ץ"מא רביל שיװ
 טינ שע שד ץ"מא רביל טשיװ ,..ןליוו ןטוג םיד טימ
 טג ןיד בר זיװ ןגרומ ןיד ןא (אזיװ 'וכ טזיא ראו
 תיי ס .רדסמ

 : זַא טריטיצ ץַאז רעד טרעװ רעטעּפש (א

 *,'וכ זאו רדסמ טג ןיד ּבר רעד אד

 ןגרומ ןיד ןא זיּב

 ןבעג ןבאה טג שד טלאו ךיא ש"טב דג בתכ ןככ 7
 זאד טלאו איז איז ךארפש אד תוכוס ךאנ דימ
 ריא ךיא זד להק זד טכאמ אד וכ ןעמענ טינ טג
 וכ ןטיב םידע יד טלוז 'ניא ןבעג בירב ןייא טלאז
 .םימי 'ד רעד גנאג זױא זיװ וכ ךיילג יז טייב אד

 טמורו םוק :ל"זו ...ראובמ (ומש ךכ) ןלאמ תודעבו3
 יה םויב טג שד לבקמ אייז 'נוא

 רימ וצ םאק טמורו ל"ו ד"ררהמ ה"ה תודעב ןכוספ
 ךיד טשוליג זאװ ריא וצ ךיא טייז אד תיב ןיימ ןיא
 ןמענ טינ טג ןיד טשליװ וד טשכירפש אוד זד

 ךיא וכ ןפױל וצ יז םאק אד :ל"ו דג 'ר בת 0
 טינ שע ךיא טלאװ אד ןבעג בירב ןיײא ריא טלאז
 אלש הדוה ותבושתבו ...ןביירש טג שד שייל ינוא ןוט
 זיו ןבירשג טג רעד שאװ אד ל"ו ...טגה רמגנ
 ןביירש זיוא טנלופ ןיא שיִל ךיא 'ניא תורוש ינש ףיוא
 .ןמתח 'נוא

 ריא יד טוה ךונ ךיז איד רעײלש ןיװצ יד :ל"ז1
 תצבטהו תונולבסה ןכו ןשיװ ןיימ ןא טאה ןבעג י'צכייר
 ...ןישודק

 הניק ןייז טימ ךיא ןוה 'וכ ךורפשנא יד ןוא
 זד ןוה ךיא זאו 'נוא גניר 'נוא רעײלש טרינ רפ
 איורטג 'נוא ףיוה ךיא ..ןוט רפ ןפלעה רימ רע טוה
 בלה טינ רימ טוה רע ןבעג רימ לז רע ןטכער םיד
 ...ןוט רפ באה ןרדניק ןיז טימ ךיא זאװ טנכעריג

 יֿפט הראב (32 |

 132 תובושתו-תולאש ןיא

 דבל תיבה ןמ ואיצוהו חקל ולש םירפסה לכש כ"כו
 .ךוב שטייט ןירוקש זנכשא רפסו ריינ לע הלפּת

 טהיג ךונ ולִא שע טאה יז :ל"וו ...ש"טב בתכ אהו2

 ,טוט ןיבנק ןגילעז שוד ךאנ

 ןכארפשיג ןא ךימ רע םוא ינא :ליוו

 שד ךאנ ךיוא נוא טרווטנאיג רפ ךיא באה ואד טוה

 םיא טימ ןאה ןוט רפ 'נוא ןאה טּפױק רפ שצ ףיא

 ךיא 'וכ ןבעג רימ לוז רע ףאה ךיא ןדניק ןייז 'גוא
 טוה רדיילק ןיימ 'נוא י'וכ םיבוהז ו"ט טכעריג םיא ןוה

 ינוא טכמיג טוה טינ רימ רע יד טפיוק רו רימ רע

 .ןולריל םניימ ןא ןפיוק םיא ןופ ןזומ ךיא ןוה רעיילש ןיד

 שצ יז זד ץ"מ רביל טשיו ונ ;ל?"זו ש"טב בתכ אװו4

 ריא 'יגוא ןלקיר ןוא טהעז לאו ריא זא טוה ךונ ולא

 ןבעג ןוה ריא ךיא שד ץימ רביל .יוכ תודע רטומ

 ךימ בליק ליפ זא יז זא גנל ןא טפרדיב יז ואוו

 יד רצוװ לבקמ ךיא ןעוװ :םיאנתה ליזו ,וכ טצט

 ןייז בײח טינ ריא טלאז :גוא םינש 'ב ןלייט רדניק

 ,םלועב אייל רנייק

 ןבאנק שד ןופ :ל"וו תישילש הנעטב הבתכ איה5
 ,ןוט סבייה ןיימ ןּופ רעיילש ןיימ ןוה ךיא יוכ ןגעװ

 ןבירשג רע זא 'נוא ןשול ןנרעל ןיבאנק ןיד טשומ 'נוא
 להק יוכ שלא טשיא וד ןגעװ םיאנת רעד ןופ טאה
 טה טכמצעג יא שנוא ןשיװניא ןמ זאו לאו שייוװו

 : ,טליהג טינ זע איז זד

 ,ן"י ןמיס ןיא עלא - 35 זיב {27 ןופ

 :ל"וו השמל קזײא ול בתכש בתכמ ,6

 רימ טוה ךנייא ןופ טפארק זד ןשיװ ךיד שול ךיא
 ױכ ןגעװ ןיימ ןופ ןבעג טלעג ריד באה רע ןשופנא
 ,ןגנפפנא וצ שקינ ןשיײהיג (אטי ךיד ְךיֵא באה ךיוא

 ,ל"כצ

 :ל"וו תודעה ךותב םיוגה תונעט בתכ ןכו }
 ןֿםעג רדיוו טינ זאד רנדלוש ןטלעמיג יד ןטלאוו אז

 ,.יגבונייא רעד ןיא

 .בא שדוהב יל ט"כר קרעבנבב ק"ק הפ םתחנו בתכנ

 ד"מ י'ס ּ

 יטינ -- טזַײרגרַאפ אמתסמ (א

 :ל" .,,הבתכש ןלזור יבתכב 7
 דוד ןיכאו רעד ןיא ליוו ךיא יוכו ליקנוא רביל

 ןאמ תובוח ןיימ רע וד 'וכו ןקיש בא ןיה ןגנילזייא
 טשגנירב וד רבא ?אציב םיסמ יד טימ רד ךיא זד
 וטליו רבא רדנא ןייא ןעו ןייא זב תובוח ןיימ רימ

 .ל"כע .יוכ ןוט טינ וע

 זאוו ןינמ טשו טינ ךימ טפרד ריא ףסוי רה רביל 8
 םוצ ביירש ךיא ...ןוט ןרעג ךיא ליװ ןוט ןאק ךיא
 ןייא רימ טלוז איז טליפש חזא רע זד ןלזור ןטשעּפ

 ןביירש רעה ןשול הצע ןײא טלאז 'נוא ןקיש טלוװיג
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 ןלעװ טינ רימ ריא טבאה אד בעג שקינ םיא ןעמ שד
 .ל"כע .ןגלאפ

 לאומש רימהש רחא ףסויל .,.ןגנילרונ ףסוי בתכטפ
 אז ל"ו תקזחל ודיבש המ לֹּכ קיזחהל המע ביטיש
 ןנאמ ליקנוא ריא זא ךיד טנאמ 'נוא ןלזור ךיד טיב

 ןענראווב טשלאז ןאימ ןריא 'נוא ריא וד זד ,לוז
 שאוו 'נוא תובוח ריא 'נוא טנה רנייד ןיא ךאנ יז זאוו
 ,ל"כע .טאה אדריװ וצ יז

 'נא :ל"זו לאומש רימהש רחא ב"כ 'סב אתיא ןס

 ןַימ וד רימ גראזיב 'נוא איורטג ריד ךיא זא אוט

 ןמאנ ןײא ךאד טשיּב וד ןעװ ןופ אדריװ וצ ךיא זד

 ,רבירד

 :ליזו .,,ןלזורל ףסוי בתכ 1

 ןמוק קרפשיוא ןופ טשיא ריאמ זד ןלזור טשיװ

 רע טלאוו ךוד םיבוהז ג"י ןבעג ןלעװ רימ טאה ינוא

 בירב דלוש איד ןעד םיא ביג ךיא ןבעג טינ שרימ

 ...ריד ןופ גנוטיווק ןייא 'נוא

 :(ןלזור לש) בתכה ל"ו62

 ןופ ריאמ םעד ןופ טשביירש רימ וד זא שיװ

 רעד ןרװטנע ףיורד ריד ךיא ןוק איװ ...קרפשיוא

 טינ שיװ ךיא ןרק םיבוהז ח"י טיטש רעד בירב דלוש

 ןארד טשינ רימ טוה רע ןבעג ןארד טוה רע בוא

 בירב יד םיא ביג םורד תיביר רדיוו ןרק רדיװ ןבעג :

 .ל"כע .'כו טלעג זד םוא ןזיל וצ טַינ

 רעה בירב גוטפעה טפאדב רע :ל"זו ...בישה ףסוי 3

 טייהרדנוז םיא ךיא וד ליװ 'נוא שורג הצצ יד 'נוא

 ףיױא רעה אמלוא ןופ טאה ךימ רע זד רעװ גידלוש

 .ל"כע .תרייתיג רשוו םִייד

 :לז"ו ...ןלזור בתכב אתיא (4

 ןא ףליה אז טמוק פזוי ר"ה עװ ליקנוא רביל

 ראוי ט"יוג םיד ןופ ןדרעװ טלאצוב תובוח ןיימ זד

 טלאציב גנל ךיד שע ןטלאז איז ןקעב ןיד ןופ ןוא
 .ןוה

 :ל"זו ...ןלזור בתכב אתיא ןכו(45
 ןלא רוב ןלאצב ןקוב יד זד טכא ליקנוא רביל

 .ל"כע .ירדנסכלא רעד 'נוא ןגניד

 :ל"זו ...בתכב ימנ אתיא ןכו6

 "יג ןייא שע יו ןשיװ ךימ זאל ליקנוא רביל שי

 'נוא ראי טיוג םעד טימ 'גוא ןקעב םעד טימ טאה טלטש
 .ל"כע .ר"עלטרימה

 :ל"וו ..ףסויל ןילזור הבתכ רשא בתכה 7

 ןאטנ ןטשעב םיא טשוה אוד אייז םיא יװ אייז םעֶד
 ,ל"כע ,ןשאליג 'ניא

 :לײזו ...ןילזור ירבד יפל 8

 ןד ףוא 'ניא ןהאויג סופת טשיב םורד וד יװ

 ראג רימ זיא זאד ןראויג טשיב ברע ןיימ גיבלעז
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 וד ...ןידאש וצ הסיפת רנײד אוי םוק ךיא ...דייל
 זד טשוה ןבעג אוד זא ליפ זא טזיא ןגראזיב וצ
 ןבעג זומ ליפ וזא ךיוא ךיא

 :ל"זו ...בתכב ןייע (9
 זא טשביירש רימ אוד זא ליקנוא רעביל שיװ ןוּפ

 ןראוג טשיב סופת םורד אוד איו ןגעוו םיסמ רד ןופ
 זיא ןד ןראויג טשיב ברע ןיימ בלעז זד ףיוא 'גוא
 ןאטג טרבלעז ריד שע טשוה אוד 'נוא דײל רג רימ
 טוה אז דלב זא ןבעג טשוה בירב ןניימ טינ אוד וד
 םעד טימ זע טעה רדא ןאטג ןליװ םריא טימ שכיא
 ךילדנהיז רפ להאװ טשיא ןונ .טכמיג דנע ןייא קלשרמ
 טשביירש טיג רימ אוד ןד ןבעג םיסמ ןייד וטשאה
 יד ריד בוא 'נוא טשוה ןבעג וד זאװ רדא ליפ איװ
 טשיב סמ ןיימ רפ אוד זד ןגנאװציב ןבאה םינוריע
 ןיא אוד זאוו ןבעג טינ זע וטשומ ןדראוויג ברע ךיוא
 בוא .לאוו וטשייװ זד ןבעג שכיא לװ טשוה ןשייהיג
 ןיב קידלוש שנוא בוא טינ רדוא טכישיג טכער רימ
 אז .. ןדאש וצ 'סיפת רנײד אי םוק ךיא טינ רדוא
 ריד ךיא זד ןוט וזא ןשול ןגיו ןייד ןופ שכיא ןוה
 טוה ךיא ןכורפשיג טשעה טינ אוד זד באה טגלאפיג
 טשיא ולא ןונ ןיא ןעװ טכורביג סמ ןייז םוא ךיד
 'דנא ןיא ןידנעפ ראברעב גאלק ןא םינוריע איד ןכאמ
 ליפ זא זיוא 'ּוטכייר ןייא תובוח ןיימ ןופ זע טניװג
 {רעישעב טינ רימ רע זע טכרוב ךיא טשוה ןבעג וד

 ."ל"כע

 :ל"זו ..הלש בתכב אתיא ןכו0
 ןוה לקינע ןײד ריד ךיא זד ליקנוא רביל שיװ

 ןיימ ןעו רעה טשמוק 'נוא טשול טינ אוד זד טקישג
 ..ןטלאהיב איה ךימ טוה ךורב ר"רהמ ליקנוא

 : ...אתיא דוע 1
 זד ןטיב ןרעג ךיד ךיא טלאו ליקנוא רביל םורד

 טכוד טוג ריד זע ןעװ טשמעק רעה לרימ טימ אוד
 .טשמעק םיא טימ אוד זד ןמוק וצ רעה ןייז

 ךיא ליו אז ןוט טשנוז םוא טינ שע וטשליװ;
 .ל"כע .טשיא ךיליב 'נוא ךיילג זװ ןבעג ריד

 :ל"וו הלש בתכב תועמשמ שי ןכ2
 הכרב יד ליװ ךיא טשניימ אוד טשביירש וד זא

 יװ ןעו .ץרוק וצ רימ טשוט אוד ןיכמ ריד רפ למייה
 ...טשיא יה ןוז ןייד ןעװ ןיכַאמ ךילמייה איז ךיא טלאוו

 יז םיבוהז 'י םוא רימ טביירש ףסוי ןומ ןייז : ל"זו 2
 "יא ךיא זוא ןלזור הביל רבא 'וכ גידלוש םיא ךיא
 וטשייו זד טכמיג ןוה ןיא טימ תונכדש ןייא דנוצ
 רעד ךאנ 'נוא ראפ ךיא זד לאו ןומ רדיא 'נוא
 .ןיזעװיג ןיב ןכדש טכער

 :ל"זו .,.ןלזור הבתכ ןכש 4
 ןײד ןופ טשוה ןבירשג רימ אוד זא ןלרימ שביל

 זא וט רע זד ןבירשג ליקנוא ןייד ייב ךיא באה זד ןגעװ
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 ךאד ךיד טוה רע םענ ןוא רנייד ךיז ןוא טניירפ ןייא
 .ל"כע .ןפלוהיג טליהמור אפזוי וצ

 :ל"זו ,,ןלזור לש בתכב אתיא 5

 ןומ איד זנעג 'י ךונ רימ ףיוק ליקנוא רביל
 רשּב טינ וטשוה רדנואו טמענ ךימ ןוה ךונ ךיא
 םוא רימ ךוז 'נוא ןישע ריװ ןטלוז זאוו טליטפב
 אוד זד ןסירד רפ טינ ךיד שיל 'נוא 'כו אוק ןייא

 .ףרד ךיא זאוו טשכא זיוה שניא רימ

 :ל"וו ..,לאומש בתכמ עמשמ 66

 -שמ ןילרעפ ץנירפש טאה ןגעװ םיסמ רעד ןופ

 ןײמ 'נוא טוה יד ליפ יװ רופ ןגיל ןייא ןזומ תונכ

 םיסמ יד ןשייה וז 'נוא ןדראוויג ךיד ראפ בע ?יקנוא

 "יע יד ןפייריג ןא ראפ ךיד איז ןילאז טכונעד 'נוא

 ווא .ןבעג ןלרעפ לז זד טכיר וצ זיײװ 'נוא םינור
 .ל"כע .ןדראוויג ברע רצייא

 :ל"זו ןלזורל ..,ףסוי תבושתמ 7
 ןבעג לוז ןילנוש ךיא יד םיבוהז 'ה רד ןופ

 טביירש ץנירפש ןוט טכער םודמוא ןרעג טלאו ךיא

 ,ל"כע .ריא ולא אייז שע רימ

 :לײזו ,.,ןילזורל ןילנוש בתכמ 8
 םיבוהז 'ה איד ףסוי רימ זד ןלזווו הביל שי

 זו טשכורפש רפ םיא וד ןעװ רבא ...ליו ןבעג טינ
 וטשלאוו זד ןגיוו םיבוהז 'ה רעד ןופ םענ ןידאש רע
 .ל"כע .זע אוט רע ךיא אניימ אז ןטכירזיוא

 :ל"וו .,,ל"נה ףסוי תבל לאומש בתכ9

 טכילגניד זד ןירעלמעל יד בוא ןשיװ ךימ שול
 ,ל"כע ;ןבעג טוה

 ךיז ןעניפעג (59-36 .מּוננ ןטסקעט 24 עטצעל עלא
 סָאװ ,הבּושּת רעד ּוצ ןרעהעג ןוא ד"מ ןמיס ןיא
 .0463) ק"פל ד"כר תבט זיי 'ה םוי ןּופ טמַאטש
 םימיענהו םיבוהאה םיניידה 'כל ט"כו םולשו םייח 0

 -תא הליחתב 'חיש ףסוי 'כנה 'וחמו 'יש בקצי רר"המ
 םירבדה רוצקב 'אבא כ"חאו שדוקה ןושלב בותכל ליח
 ..ארוקה וב ץוריש ידכ זנכשא ןושלב

 :ל"וו ויפמ לאילמג ברה בתכ .{י
 םיא שע טאה אד ןאטיג באה הכורב יד רע ןעװ
 טלאוו אד ןועװג אוא ןבעג זע רעװ 'ניא ןאיורב
 .ל"כצ .כו ןמוק סנק שאד םוא ןזאל טינ רכששי רע

 :ל"וו ןועמש ןעט .
 טלאז זד רפ ןייא ;ופ ןדראװ ןבעג ןייא שיא רימ

 טאה ןמאג טימ 'כו ןדייב ןיא ןעד ןבעג טנמינ ךיא
 .'צ 'ס) .'כו טגה רנייז טימ ןבעג ןייא ןתח רעד רימ

 :א"לב רוצקב ראבא התע1
 יד םיבוהז ינ יד זד הייאר רדא תודצ השא יד טאה

 ןופ ןימוק ןייז איז זוד טוה ןוניא ןועמש ןמאנ רעד
 ןיא טכורב טינ אינודנ ןייז טאה יול ןוא 'ינודנ רריא
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 'טכאט רנייז ןופ טאה נעטיג ןבואר זא שאמ רעד
 דימ ז"נ יד ריא ןבעג וצ בייח ןועמש טשיא וז ןינעמ
 יִד זד 'נוא ןייז ררבמ טַינ יז שד ןאק רבא 'יחד ןא
 ןייא 'ינודנ רנייז ןופ ןייז ןימוק טכייל ןטכומ ז"נ
 שאד ןבעג טינ ריא ןמ לאז ז לאמ וצ לא רדא לייט

 לוז טרונ לאמ םנייא םוצ זלא ןטנעה ןריא וצ ןוממ
 ףראדיב יז זאוו ןוציחו ימינפ ןייז סנרפמ ד"ב שד איז

 טראו ןאמ רעד ןעװ םוצמצב אֹלֹו חוירב רדיילק 'נוא

 וד איז לאז אד הרות ירבד ףיא רבוע 'נוא ריא ןא

 הלעב יסכנמ םולכ טאה טינ איז וד ןייז עיבשמ ד"יב
 פיו 'נוא הידי השצמב ןייז סגרפמ טינ ךיז ןַאק 'נוא

 ץינוא וצ אייל רנייק ףרדב איז ןעװ ןוט רפ רעמ טינ

 ההז 'נ יד ןופ ןבעג וצ ןקספ ד"ב וד ריא לאז אד

 םינידה יניע תואר יפל הנשל וא הנש יצהל התסנרפ
 ןוצמש שיה ינוא ןגעוו ןייז ןופ טנמיא רדַא יול םעק 'גוא

 וצ ביוחמ שקינ םֹוא ןועמש טשיא אז טלעג שד 'ניא

 - ...שדוקה ןושלב ליעל באה ןדיישב שלא ךיא זלא ןיבעג

 הײהש ילב יתעגיו יתחרט םיניידה יבוהא הנה
 אב ריצה ןכו ריצה רזיפ האצוה טעמל ידכו םכתבהאל

 הלילה לכ יתבשיו ה"בל ךליל וניצרש הצשב ברעב

 התעו ילכש יפל יתבתכ רשא אה 'דסל תוצח דע

 'חא העש דע ךשמנ הזו וקיתעהו רפוס רענ בשי םויה

 םולשל ל"או ארפסל וטישפ םלשל ילע םכדובכלו תוצח

 ה"שמ 'וחמ 'הא כ"כ לארשי ינייד לכ לעו 'שי םכילע

 'צ 'ס .ץנימ יול השמ דורט

 א"מרה ּתיוש ,עו

 - שלרסיא לארשי ר"ב השמ 'ר בר רעקָארק רעד
 ןיא ןריוּבעג זיא - א'מר רעד ןעמָאנ ןרעטנּוא טנָאקַאּב
 ןטרָאד ןּברָאטשעג ןּוא 1520 - פ"ר רָאי ןיא ךרעּב עקָארק
 ,(1550 זיּב) ןילּבול ןיא טנרעלעג טנגּוי רעד ןיא ,1572 ןיא
 .(1556 ןיא) ץצוָאלדיש ןיא בר ןצוועג טייצ עסיוועג ַא זיא
 ןיא לָאמ ןטשרע םּוצ ןענישרעד ןענייז תובושּת ענייז
 ןעמונעג ןענַײז ןטַאטיצ יד .(1640) 'ת רָאי ןיא עקָארק
 .עּבַאגסױא רעטשרע רעד ןּופ

 ,יקצידורוה .א .ש :עז
 :ןטסקעט יד

 ,1 .ּב ,"ןרוגה, ּביז

 ..ןידל ונינפל ואבו ותשאמ המכ הז דרפנ היהש ינופ 2
 ונממ הדשחש 'א םע תרבױמ הוארש ךיא ונינפל ןעטו
 :ותנעט ליזו

 ןהעזג בָאה .נוא ןיזעויג בייוו סגיימ א"ב ןיב ךיא
 באה 'נוא ינולפ םעד טימ םיקסע ליפ טאה איז וד
 ןזאַּל טינ זיוה שניא ןיא טלאז איז ןטעביג רגיווש ןיימ
 באה ךאנ רד 'נוא טריק ןארד טשינ ךיז טאה איז ןיג
 .ןיב 'נוא זה רדנא ןייא ןיא ןהוציג שיוא ךימ ךיא
 -יג ךיא באה אד ,סג רברג רעד ןיא ןגנג לאמ ןייא
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 יינולפ 'נוא 'ינולפ טימ ןיג ינולפ 'גוא בייוו ןיימ ןהצז
 -יג באה טנרעציג ךיא באה אד ןגארטיג ךלכיק טאה
 ךיא טצעזיג ןייא רימ ךיא באה אד םייה איג ןכארפש
 ןיב 'נוא ןביילב ריא אב ןמז ןגבלעז ןעד ראנ ליװ
 'ב רעפ .טריריג ןא טינ יז באה ןגנג ריא ןופ וזלא
 ןמוק ריא וצ רדיװ ןילעװ ךיא באה דרעפיג ןא םינש
 טאה טלדנהיג לביא איז איו טגאזיג רימ ןמ טאה אד
 'נוא זיא אמט איז זַא טצעויג ןײא באה רימ ךיא זד
 רימ ןבאה אז .ליו ריא וצ טינ גאט ןיימ לא ךיא וד
 אד ןהעזיג ריא ןופ רימ שישע וטשאה טגערפיג ןיא
 ןײא רדעװ ןהעזיג טשינ באָה ךיא ןכארפשיג רע טאה
 רעד ףױא ףרוחה תיב 'נייא ןיא ןגעליג יז זיא לאמ
 ךיא בא טשיז .טשעוויג רדח םיא זיא ינולפ 'נוא קנב
 ויא אמט איז וד לואװ בױלג ךיא רדא .ןהעויג טשינ
 ןבאה אד .טגאויג ליפ וזא ריפ טאה ןמ ןעד ןראוויג
 טאה אז טאה טרעהיג שרע םעװ ןופ טגערפיג ןיא רימ
 לואו שע טרעװ ןעמ טינ שע טשיװ רע ןכָארּפשִיג רע
 ןימ שרדנא שנגריא רע טעה ךיוא .ןהעז תוידע ןייז ןיא
 .ויתונעט פ"כע םעװ טינ דנוציא טשיװ רע 'ידע

 :ןושארה דעה ל"זו2

 יג זיא 'ולפ זד ןגױא ןיימ טימ ןהצזג באה ךיא
 ןיא ראו שע טניימיג טעה ךיא .ריא ןופ ןגנורפש
 'נוא ל"זו דיעה דוצ .'ינולפ ךיא ךאז אז טזעװיג היוג
 ה"ועב שממ קנב רד ףיוא ריא ייב ןדנופיג איז באה
 ןךיאנ רד 'גוא ןגעליג רדננא ןףיוא ןהזשעמ שאד
 .'אה דעה לי""כצ .לאמ ןייא רבא

 :יגשה דעה ל'יזו 4

 ױלפ רדננא א"ב דייב איז ןדנופג ךיִא באה אז
 תינולפ ףיוא 'ולפ ןעד ןגיל ה"ועב ןהעזיג 'ינולפ 'נוא
 י .ןדרע רעד ףיוא

 ףמאו :לייה וילע דיעה ןשרדה זיירה ןב רודגיבא יר 5

 ןעד רביא ןייז טלוז ו"ח איז איװ ןגאז טלאז ךיא יל
 םוא רטש ןייא ןכמ ןלעװ רימ טאה 'ניא ןגנג גורק

 ןגאז טלוז ךיא ןיפאליג ךאנ וצ רמיא 'נוא רלאט
 ינוא ןגנג גורק ןעד רביא ןייז איז טלוז זיוה 'ולפ ןיא
 טרעגיב 'ניא ןיעװיג בתכ ןייא תומיתח ןזיויג רימ טאה
 טלעװיג טינ ךיא באה ז ןמתח ףיורד ךימ טלאז ךיא
 ךיא בָאה ןמתח טינ ךיד וטשליװ םוראו ילא רמאו
 זיא בתכ ןייא זד באה ןהעזיג ךיא וד םידע ליפ ךאד
 ,ל"כע ןבאה ןקיש וצ טימ ןילעװ טשינ ךיא באה אד

 -יג קנרק ןיב (א עייל ךיא אד יולפ ןב 'ולפ דיעה בושו6
 'ד רימ טאה 'נוא ןגנג רימ וצ לעבה 'ולפ זיא אד ןדראוו
 ןיכארפשיג|רימ וצ טאה 'נוא ןפראוויג ןחלש ןיימ ףיוא רלאט
 -יג טשרעװ אוד ןעװ גנוריצ ףיוא רלאט 'ד איד םינ
 ןיב וזא ןגאז תודע ןייא רימ וטשרעװ וז ןייז דנוז
 םיא רלאט 'ד יד 'נוא ןדראוויג דנויג (בל"ש ךיא
 ןהיצ קעװ ןייא ןלאז ךיא באה וזא ןביה ףיוא ןשייה
 אוד הלפ ילא רמאו טקישיג רימ ךאנ רנייא טאה אד

 ריד שאו ןבירשיג ףיוא רימ ביג קעוו ןייא טשכיצ
 ןבעג ןלעװ טינ שמיא ךיא באה אד זיא ךילגישיוו
 טאה אד טהיג 'ולפ א"ב ןוכשמ ןיא ךיא באה אד
 טגאזיג טאה 'נוא ןבעג ןילעװ טינ ןוכשמ שאד רימ רע
 וד ןבעג ןבירשיג שע םיא ךיא באה וד טשינ טש שצ
 -יג רימ בוה ןבאה טלעוויג איז איו ןגאז ןזימ באה ךיא
 תודע ןַײק זיא 'נוא ד"ב ןייק אוי זיא שע טכוד
 .ל"כע .אייברד

 ,לאל הבש (ב ,םכילע אל (א

 ךא ב"יו םניימ ןופ ןבאה 'ניא :ל"זו ל"נה דיצה דוע7

 טינ ריא ןא איז אד ןגאז תודע לאז איז ןבאה ןלעװ
 ןופ םימעפ המכ איז ןבאה אד ןגנל רד ןנעק ןבאה
 ןגאז ןייא ראנ לאז איז ןבאה ןלעװ רימ ןופ 'נוא ריא
 שייוו 'נוא ןבעג באה ןבירשיג ךיא זד תודע שאד ףיוא
 .ל"כע .ריא ןופ םלועה לכב זיב ןייק ליוו טאג ןייא

 אוטחל התצר םאש הרמאו תחא השא הדיעה בושו68

 הצר לעבה 'ולפ דציכ ,תוצמ היורהל הלוכי התיה
 .הריכשהל

 זיא ךאנ רד :ףסוי ר"ב לארשי 'ר דיעה בושו
 יג ךימ טאה 'ניא ןגנג ךאנ רדיװ ל"נה ינולפ רימ
 שע טלאו רע ןדיר בייװ םניימ טימ לאז ךיא ןטעב
 רעו טאג אייז ךיא ךארפש אד ןרעגב טשיז םוא טינ
 אד ןגעװ טלעג ןופ ןיקנעז רפ ליז ןײמ טלאז ךיא זד
 טאה טשינ רע זד ןכואו ךילטצ ןגנג ךאנ רימ רע זיא
 ןכארפשיג רימ וצ רע טאה אד ןגנעוב רימ ןופ ןנעק
 ריד ליװ ךיא ןבירשיג שרימ ביג ,ריד שע טש שװ
 שע אוט ךיא ןכארפשיג ךיא באה אד .ןיקנעש שיפע
 ךיא ןבאה ןלעװ טאה רע 'נוא טיג ליװ טאג ןייא
 טשיװ רד טעה 'ינולפ טימ 'ולפ ךיא איו ןגאז טלאז
 ,ל"כצ .ו"ח

 :ןושלה הזב וכותּב בוּתכו ונינפל איבהש השאה לעב.9

 דגיקלז הנוכמה יולה רזעילא 'רב המלש ךיא גאז אד
 ביל וצ ראנ דיל וצ ךאנ טנמינ ה"צל קלח ןיימ ףיוא
 ..'כ סג ריברג רעד ןיא ןגנג יולּפ טימ ןיב ךיא
 לצייל טאה לאמנייא ךאנ :ל"זו ודי בתכב דיעה דו0

 ןיא ןבוא טציז איז תינולפ ףיוא ןכארפשיג רימ וצ
 איילרא אייװצ ןישע 'נוא טרעפש רעפ ןבוטש רעד
 ןגנג ךיא ןיב אד רדננא טימ ףיוז ןייו ןייא 'גוא שיפ
 אד ןשעג טימ ןרעג טעה 'נוא טפאלקיג ןא באה 'נוא
 באה ךיא 'נוא ןזאל ןיא ןלעװ טינ ךימ איז ןבאה
 דיר ינולפ טימ 'ינולפ טרעהיג

 אד ןגנג םייה ןיב ךיא :ל"זו ודי בתכב דיעה דוע 1

 רד ןיא ןדנטשיג ריט רד רטנוא ינולפ אייב 'ינולפ
 טהיג םוא לצלעפ יטלמשט ןיורב ריא טאה 'נוא 'טשניפ
 'נוא ןקארש רד ךיא ןיב וזלא דמעה רטנוא ןיא 'נוא
 יג בײװ םניימ שע באה 'ניא טזעוויג רעצמ ךימ באה
 'ה םוא ךילדרעפיג 'נוא ןזעװיג זיא שאד 'נוא טגאז
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 ףיוא ךיא גאז זאד 'נוא טכנ רד ןיא 'ו ;וא רדוא
 ןגז םינפ ןעד רטנוא שע ליװ ךיא (אה"לח ןיימ
 זיא שע ליװ ןמ ּואװ 'נוא ד"ב סד רֹּכ ךיילג 'נוא
 ,ל"בע ,תמא לטייא

 ּוצ ןרעהעג ןּוא ביי 'ס ןיא 71 זיּב 62 ןּופ ,עלַא

 ,ק"פל ח"יש שדּוה םימי ז"ט 'ה םוװי / ןּופ הבּושּת רעד

 ."אקארָּש..,

 אּבה םלועל קלח {א

 טרָאװ זיא תודע-תויבג עלַא טימ הלאש עקיּבלעזיד

 (ב"ל ןמיס) "ףסוי.תיראש, ןיא ךיוא טקּורדעגּפָא טרָאװ ייּב
 טכַארּבעג טרעװ ָאד .(ג"ל ןמיס) ל"שרהמ ת"וש ןיא ןּוא
 .רערעטלע רעד זיא רע לו ,א"מר ּת"וש ןּופ הסּונ רעד
 עיפַארגָאטרָא רעד ןיא םייונש יד ןענייז ןכיילגרַאפ ּוצ
 -סיוא עדַייּב ןשיװצ ,(ת ,אקארק) א"מרה ת"וש יד ןשיוװצ
 (ז"כקת אדרויפ ןּוא ן'יש אקארק) ,''ףסוי-תיראש, ןּופ ןּבטג
 גרעּבמעל ,עגַאלּפױא עטירד) ,לישרהמ ת"וש ןשיװצ ןּוא
9 

 השעמ יד ּואװ ,גָארּפ ןּופ ןעמאטש ןטנעמיקָאד יד
 .ןעמגקעגרָאּפ זיא

 :ל"זו םירּוטּפהו קולפה רטשב בותכ 2
 שאד טגאזיג ףיוא 'נוא טלײטיג ןבאה רײמ 'נוא

 יהיכ 'ס .תופתוש

 :ל"זו ובתכש ןדיד ןודינב 32
 אד גניג בא ל"ז זעוב תב הרש םותי שאד בוא

 םותיה לש תיב קלה שאד זד טכאמיג וזא רימ ןבוה
 'נא דש .'כו ל"נה םותי ןופ ןשרִי ןבואר לוז ל"נה

 'ב יד ןלײט רדננא טימ ךיילג איז ןלוז גירביא זאד
 .חייצ 'ס ,ליינה םידדצה

 ל"שרהמ ת"וש .צוו

 ןיא - אירול לאיחי ר"ב המלש 'ר - ל"שרהמ רצד

 ,עּבליװ ןּוא קסירּב ןיִא טּבעלעג ,1510 רָאי ןיא ןריוּבעג

 -כָאנ ןּוא הָארטסָא ןיא בר ןרָאװעג רע זיא 1554 רָאי ןיא

 ןּופ .1573 ןיא ןּברָאטשעג זיא רע ּואװ ,ןילּבּול ןיא םעד

 יד .תובּוׁשֹּת לָאצ עטסערג יד טמַאטש (1573-1554) ןרָאי יד
 ןיא לָאמ ןטשרע םעד טקּורדעג ןצנייז ל"שרהמ ת"וש

 ןיא לָאמ ןטייװצ םּוצ ןּוא (4575 ה"לש ןיא - ןילּבּול

 תודצ-תויבג 16 עטשרע יד .(1599) ט"נש ןיא -- ְןיִלֹּבּול

 רצנילּבול ,רעטייווצ רעד ןּוּפ ןּבירשעגּפָא ןענייז | (89--74)

 .םּונ ,ג"לק ןּוא א"כק םינמיס) יירד עטצעל יד .עּבַאגסױא

 לייװ ,ָאטשינ עּבַאגסױא רעניִלּבּול רעד ןיא ןענייז .(92-0

 ןּופ ןעמּלנעג ןענַײז יז .א"ק 'ס ןטימ ךיז טקידנע יז

 ,1859 גרפבמצל עּבַאגסױא רצד

 ןיא ,"המלש םרכג ,יקצדורוה .א .ש :עז

 10 תובושתו:תולאש ןיא תודצ-תויבג צשידיי

 ,1911 ,"תונברה תורוקל , צנייז ךיוא ;1 .ּב ,"ןרוגה,
 :ןטסקצט יד

 ןיא זנוא רעפ זד עידומ ןייז םידע תמתחיג ןטנּוא רימ 4
 -יג זנוא טאה 'נוא ..ל"ז ןבואר ןב הימהחנ 'ר ןמוק

 'ר טאה 'נּוא .ןײז תודע וצ ןילאז םיא רימ זד ןטעב
 ליװ 'נוא ...ּהז ןפואב זנוא רעפ ןוטיג הארתה ..קחצי
 הנוי ריגאוש ןיימ ךייא יד ןיבעג קאש 'נ יד ךייא
 רע זאוװ ולש יציּבר קלחמ ונייהד ז"א גידלוש ל"נה
 קחצי 'ר טאה ..ןיבעג זיוא אדנרוא יד ףּוא טאה
 בוא ןהעז ?יװ ןטלה שקינ ליװ ךיא טרװנציג ל"נה
 רימ לו יּדוהי רכלעװ רדא ןקספ ןירעװ םידוהי רַימ

 ןטלה שינ ללכו ללכ ליװ 'נוא ןטּפשמ וצ איז רו ןטינ
 -יג ךיּה זע ןכארפשיג שוא ןבאה םידוהי רימ זאוו
 רע ףיול ..ןדנטשיג 'ידוהי רעו ןיב ךיא זד ןאיור
 .ליוו רע ואוו

 ,יד יס ןאנליוו ק"פל ו"טש ,טבש 'ה 'ב םוי

 ...דיצהו ןועמש רב קחצי יבּר ...אתאו ...אתלת בּתומפ

 ךיא ךאז אד ןוח ןופ רשב גידירפ ןיא טּפוקג פאה ךיא

 אד אכריס יכילצייש ןיא ןהצזיג ךיא באה אד ןיינה

 םעד ןיא .טנמינ ךאז רד 'נוא םוא ךימ ךיא ךאז

 יד םיִא ךיא זיו אד ןייג וצ רעה רד סרדאט םאק

 ןיקה וצ ןאצטנה וצ זע זאל סרדאט ךארפש אד ,אכריס

 טקה אד .יהעז ךיא ליו ךאנ רד םײה זע גארט 'נוא

 הימ רימ ןכארפש אד ..זרימ באג 'נוא ןזח רד זע

 ןינערפ םיא ןילעװ 'נוא ןזּח םעד ךאנ ןקיש ןלעװ

 אָּד ,טפיק רו הפרט ןייא רפ זריד טאה רע רמאת

 ...טביײרטיג אוי זרימ טאה רע ךיא ךארפש

 רדיינש קחצי ...דיעהו אדוי ר"ב קחצי יבר ...אתא בושו 6
 אד ןיגנג םיא וצ ךיא ןיב אד טקישלג רימ ךאנ טאה
 ןײא ןרוביא ןדנאטשיג ןנירד ןרהא 'ניא 'רדאט זיא
 אכריס יטכער ןיא ןהעזיג ךיא באה אד .,ןשניילו טַיז
 יאדוב רעװ אד ןבירג בא ןוש טעה איז ןמ ןעװ 'נוא
 ...ןזצוויג בקנ ןייא

 .ּכ 'ס ןיא--76-15 .םמּונ עדייּב

 ...דיעהו ל"גס בקצי ר"רה ןב קחצי 'ר אנמדקל אתא .7
 רע זד גיושניורב םהרבא ןופ טראהיג טאה רע אֵיװ
 'נוא סחנפ ר"רה רו ןזעװיג שדקמ טאה הלכ ןייז
 ןלמלעז אייב ילעוו םעד רו 'נוא שייוא םהרבא רו
 .טאיליג בירב םנייז ןיא ךױא רע טאה וד 'נוא

 ..המלש ר"רה ןב היתתמ ר"רוהמ ךיעה בושו 8
 טאײליג בגרב זגיװשניהב םהרבא ןיא טאה רצ וד

 איו ..סחנפ ר"רה ףיוא ןפור רו טאה ךיז רע זד
 םיא ןוא ןּועװיג שדקמ איז רעפ הלכ ןייז טאה רע

 .זעװג רנייא ךיוא איז שרזאל לואש קחצי איװ טקנּוד

 אליב ןבוא ןועיג זיא רע ..סחנפ ר"רה דיצה בושוספ
 ילעו םייה טאה אד .,,גױושניורב םהרכא ןתה ןעד
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 ןישלעװ ןיא רטומ רעד טימ 'נוא הלכ רעד טימ
 טעריג איז זאװ ןדנאטש רו טינ באה ךיא טעריג
 ...ןבאה

 ילעוו םייח ונייהד רזעילא רֹּב םייח יבר דיצה בושו0

 יד זיא אד לוטש ןעד ףיוא ןשעזיג ןיב ךיא ...ל"נה
 'וא ןשעזיג ןרוטסעװש יד 'נוא רטומ יד 'נוא הלכ
 ןכואו יכילטע ...טעריג איז טימ אמלעב םירבד באה
 גיטומ ןוא ןהצזיג ל"נה םהרבא ךיא באה ךאנ רעד
 אייװ וזא ךיז רע 'וראוו 'גערפיג ןיִא ךיא באה אד
 שלאז רע טריו םוא טײל איד רע 'וראוו 'נוא טוט
 ךיא לאז אױװ רימ וצ רע ךארפש אד .ןיכמ דנע ןייא
 ןיא ךיא טגארו אד .טינ ןאק ךיא ןיכמ דנע ןייא
 ..הסורא ןײמ ןיא איז רע טגאז אד םוראוו

 ךיא 'נוא ..ןיקנרט רעד ןזיא 'נוא ךאב ןופ ןטראב
 .ןיזעװיג אייב רעד ןיב ל"נה החמש

 ק"פל ט"כש ןסינ שדוחל םימי יו 'ה ,וי םויה

 ,ו"צ י'ס

 :דיעהו ל"ז 'יתתמ רב ילתפנ 'ר ...אתאו 4

 טליפשיג רדננא טימ ןבאה םיקילא 'ר 'נוא ןבואר 'ר
 בוהז ןיא רשפא טלעטשינג ןייא םיקילא 'ר טאה אד
 םיקילא 'ר טה אד ..טליּפש רפ ןבואר 'ר טאה אד

 אד דלעג ןיימ רימ וטשמינ םֹוראו רלדאנ אוד טצעריג
 בנג ןיײא זא טשגײל וד טעריג רדיװ ןבואר 'ר טאה

 ..ןיב רלדאנ ןייא ךיא זד טּזייװװב רימ אוד זיב גנל װזא
 :דיעהו ץ"ש ל"ז לואש רב אדוי 'ר אב בושו6

 באה אד ןמוקיג ףיא ףאלש םעד שוא ןיב ךיא

 גיטבייה ראב זיא ןבואר 'ר איו ןהצזיג םוא ךימ ךיא
 ןגעליג םיקילא 'ר רו זיא לטיה ןייז 'נוא ןישצזיג

 רדננא טימ טקנציג 'נוא טביאיג ךיז איז ןבאה ךאנ רד
 ןײא טשיב אוד ..ןיכארפשיג םיקילא 'ר טאה אד

 ,רלדאנ

 :דיעהו ל"ז יכדרמ רב לאומש 'ר אב בושו6

 טליפשיג רדננא טימ ןבאה םִיקּילא 'ר 'נוא ןבואר 'ר
 רדנא טלעטשיג ןבואר 'ר וצ םיקילא 'ר טאה אד
 -ארג ןבלה רדנא יד ןבואר 'ר טאה אד ןישארג ןבלה
 רד שיוא טלעג ןבואר 'ר טאה ךאנ רד ...ןנואװג ןיש
 טאה אד בא שריד ליצ 'פריג טאה 'נוא ןמוניג שט

 טינ רטייװ טה 'נוא ןליצ וצ ןבוהיג ןא םיקילא 'ר
 םיא וצ רדיו טלעג שאד טאה 'נוא ןליצ טלאויג
 ןייא טשיּב אוד טעריג םיקילא 'ר טאה אד .ןסוטשג

 ןוא ןזח םעד ביל וצ טעריג ןבואר 'ר טאה אד רלדאנ
 ךאנ רד םיקילא 'ר טאה אד .םידע םתא ןקצרעה וצ
 לידבמה 'נוא שמש םעד ךאנ ןיג גנוי ןייז ןשייהיג

 ...אנזאו םעד ךאנ

 ...שייוא םהרבא ונייהד לאיחי 'רב םהרבא 'ר דיעה בושו (81
 ךעצ רעד וצ ןפוריג שנוא טאה גיוושניורב םהרבא
 אד טאהיג 'פאק ןיא קנורט ןייא ןבאה רימ אד 'נוא
 ןיטש ףוא םיא טימ ןילאז רימ ןטעביג ...ךימ רע טאה
 אד ,ןשעזיג רביא זנוא ןגיק זיא איז הלכ רעד וצ
 ..ןועוויג איז ןשיװצ ץילמ רעד ל"נה ילעװ םייח זיא

 טבש בַײי 'ה םוי ,א"כ 'ס ןיא ,81-77 .מונ יד
 .רימזאק ק"ק הפ .,.ק"פל ט"יש

 שיחלהש ךיא ןועמש רב רקי 'ר לע הבנוהש תודעל 2
 וטשליו םורוד :א"לב ל"זו ...לעב תלועב לש הנזאּב

 אוד טליג רביא זיא ינייד זאד ןצנט טינ רימ טימ
 .ערה ל"כע ,ןופ רד ןדליג דלאג אײרד וצ טשמענ

 ,קדזרוהיוזאנ
 ,ט"נ 'ס

 ...דיעהו םחנמ 'רב החמש יּבר אנמדקל אתאוי.3

 טהיג ךיז אייב ןיגנוי ןייא טאה ץישפיל השמ איו
 השמ םאה אד ..שריה ןשייהיג טאה רע קצנד וצ
 וד קסירב ןופ תיבה לעב ןייא ץעג ןטעביג ץישפיל

 אד ..ןראפ אטוקש רד ףיוא ךיוא לוז שריה גנוי ןייז
 קסירב ןופ ליימ ןייא ןישאליג ןיגנוי ןעד ןמ טה
 רד זיא אד ןיגנג ךיז רפ זיא אטוקש יד .איוקד
 םנייא ףיוא ןיראפ וצ ךאנ ןמוק גאט ןירדּנא ןטד גנוי
 רטייו ןיא לוז ןמ ןטצביג טוה 'נוא לּפיש ןניילק
 'נוא ןיזעװיג דליו ראג גנוי רעד זיא אד .,ןמענטימ
 םיוג יד ןבאה אד םיוג ןעד טימ טגירקיג רדמוא ךיז
 ךיז זד ןמוק זיא לאמ ןייא ןיא ףיוא טנרעציג ריז
 רעד ףיוא ןיגאלשיג ץקיש ןייא טימ טאה גגוי רעד

 תועשר שורג םיוג יד ןבאה אד ףיש םעד אייב השבי
 ןנעק רימ ןלוז יװ ןיכארפשיג ןבאה 'נוא טצריג ףיורד
 ךאנ יג רעד םיא טאה ...ןיגאלש טולב רזניא ןהעז וצ
 גני רעד יא אד ןיגנפ ןילפו ןיא טאה 'נוא טגאיג
 ןא רישוו טימ בורג ןייא ןיא ןילפיג זיא 'נוא ןיפאליג

 .ב"לש רייא  'ד םוי
 .א"ק 'ס ןיא-85-84 .מונ יד

 ךיא ..דיעהו היהתפ רב רכששי 'ר אנמדקל אתא7
 ןועויג שדקמ טעה ןמ זד םלועמ טרעהיג אינ באה

 ...םייח תב לחר

 םלועמ באה ךיא .,.יררמ ! ףסוי רב ןועמש יבר דיעה 8

 ,,,ט ועהיג אינ

 .ןהכה ריאמ השמ רב לאיחי 'ר הדוהו דישה בושו9
 :(אא"לבו ה"לב ל"זו

 טשינ טה ןיזעװיג איצומ טאה לֹוק שאד רעד..
 לוק שאד רעװ טינ שייװ ךיא .נוא טרעהיג רימ ןופ

 ...טכארביג ףיוא טאה
 .ץאציב ק"ק הֹּפ ..קפל ב"לש רייא ה"כ !'ה םוי

 .ב"ק יס ןיא-89-87 .מונ יד

 .ונכשא ןושלכו שדוקה ןוסלּב (א
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 רעד תועובש המּכ :א"לב ל"נה הדוהי יר לש ל"0
 ןמות יפל טגאזג ןבאה 'גוא ם"וכע המכ ןמוק ןייז ךאג
 ןבאה ר"טיוקסאמ איו טגערפג ץנמינ איז טוה שע
 טימ ןגעלפ ןבאה אד יד טכארבג םוא םיוחוס ליפ
 ..ןיג וצ קלאפ םרזניא

 ןושלב םהֹּל רמאש הצומש ךרד דחא ץירּפ םידוהיל רמא
 רעד ןיא םוא טינ ךייא טפעלש םידוהי ריא הז
 ידוהי ןייא זיא א"צילאטס רעד אייב ןטראד א"ווקסאמ
 ..ןגארטג םוא ןלויטש טאה רע .ןמוק םוא

 ח"כק 'ס ,א"צש תנשב

 .ןמוקיג םוא גאט ןגיבלעז ןעד ןייז 'נוא :ל"זו1

 ורמאו ק"אשיטוב רפכל אבש ןמחנ רב ןרהא רמכ דיעה 2
 טאה ןאמ םוא ךיד וטשפעלש שאו ל"זו םוכעה ול
 יג רשאוו שד ןיא איז טאה 'נוא תגרהיג םידוהי איד
 ירדנא יד ףיוא ןמואוושיג שיורא זיא רנייא 'נוא ןיפראוו
 ..תגוהיג ךיוא ןעד טאה ןמ ףוסל ...טייז

 טאה אד ןאז"ניד רפכל ןמוקיג ךיא ןיב ךאנ רעד
 ײטנא טיקאנ זיא ידוהי ןייא טגאזיג ם"וכע ןייא רימ
 זיא 'נוא ..ט"ֹורּפ ארקנה רישאוװ םעד שיוא ןיפאל
 םיא יז טאה אד הנמלא ם"וכע רנייא ּוצ ...ןמוקיג
 םעד שיֹוא טראיײנ זיא רע 'כו דמעה ןייא ןבעגיג
 ...ןמוקיג ךאנ םינלזג 'ב ןייז אד ןגנג שיורא זיוה רפכ
 .טקנערט רעד זיינא רביא ןיא ןיבאה 'נוא

 .ג"לק 'ס ןיא - 92-91 .םונ יד

 "ףסוי .תיראש, .טוו

 ןּופ רּבחמ רעד ,ץ"כ ןושרג יכדרמ ר"ב ףסוי יּבר
 ,1511 רָאי ןיא עלָארק ןיא ןריוּבעג זיא ,"ףסוי-תיראש,
 רע טָאה רָאי קיצּפּופ .א"מר םענּופ רעגָאװש ַא זיא רע
 ןּברָאטשעג ןטרָאד זיא ןּוא עקָארק ןיא הבישי ַא טריפעג
 ייװצ ןיא ןַארַאפ ןעניז ןטסקעט עשידיי .1591 ןיא
 -ט"לש) טריטַאד עדייּב ןענייז סָאװ ,קרעװ ןייז ןּופ םינמיס
 ךיוא זיא ח"יש ןּופ הלאש יד .(1558 - ח"יש ןּוא 8
 יד ןיא ןּוא ,ג"ל ןמיס ,ל"שרהמ ת"וש יד ןיא טכַארּבעג
 יד רעירפ עז) טרָאװ ןיא טרָאװ ב"י 'ס ,א"מרה ת"וש
 .01--62 .םּונ

 ןיא ןרָאװעג טקּורדעג זיא "ףסוי-תיראש, רפס רצד
 טימ םענייאניא ת"וש ןענייז סָאד ;(1590) ן"ש ןיא עקָארק
 יד .טּפשמ ןשוח רּוּט ןפיוא ןּוא ארמג ףױא םישוריּפ
 ְךנּוזַאּב ןרָאװעג טקורדעגּפָא לָאמַאכָאנ ןענייז ןיילַא ת"וש
 -ייװצ רעד טול טריטיצ .ז"כקת אדרויפ ןיא רעד
 .עּבַאגסױא רעטייווצ רער

 .'ג הרעה ,'ד ףד ,"יפוי תלילּכ, ,רציּבמד .נ .ח :עז

 ךיא ןיב אד ןגוציג םי רביא ךיא ןיב ראי ןייא דניצא...3
 "יג קנרק ךיא ןיב אד סודור שורג סודור ןעק ןמוקיג

 'נוא רימ וצ ןמוקיג דוי רטְלֹא ןייא זיא אד ןראוו
 ךיא באה אד ריװ ךיא ןנאו ןּופ טנארפיג ךימ טאה
 ריװ רע ןכארפשיג רע טאה אד אקארק ןופ ןכארפשיג
 ןפק טרדנוציא ןראי יגנל אייב רדוא אקארק ןופ ךא
 טכעמ ריא ןכארפשיג ךיא באה אד ...טינ טנמינ ךיא
 ןשייהיג טאה רע ןבאה טנעקיג רהעװש ןיימ לואוו
 אד רעד אייא ןבוהיג ןא רע טאה אד ..סלד השמ
 רגאווש ןייד זיא רד ןוז סלד השמ קחצי זיא ןקנורטרעד
 וליפא ןגנג ןזייא ןיא ןזעויג ןגנפיג זיא רע ..ןזצוויג
 ..טויליג זיוא טאה ןיא ןמ אד ךאנרעד

 .ק"פל ט"לש ןושה ת"כ ,'א םוי ,ב"ל ןמיס :

 ןילּבולמ ם"פהמ ת"וש .{8

 (?םימכח יניע ריהנמ,)

 -ןילּבּולמ ם"רהמ רעד - הילדג 'רּב ריאמ יּבר
 ןרָאװעג רע זיא 1582 ןיא .1558 רָאי ןיא ןריוּבעג זיא
 ןיא הבישי-שאר - 1587 ןיא ,ןילּבּול ןיא הבישיישאר
 1613 רָאי ןיא .גרעּבמעל ןיא בר - 1595 ןיא ,עקָארק
 ןילּבּול ןיא הבישי-שאר ןּוא בר ןרָאװעג רעדיװ רע זיא
 ןייז .1616) ו"עש רָאי ןיא ןּברָאטשעג ןטרָאד זיא ןּוא
 -עג ןּבעגעגסױרַא זיא "םימכח יניע ריהנמ ,, גנּולמַאז-ת"וש
 .עיצענשוו ןיא (1618 ח"עש ראי ןיא ןּוז ןייז ןּופ ןרָאװ
 .עּבַאגסױא רעטשרע רעד טָא ןּופ ןענייז ןטַאטיצ יד

 :אילב ל"ו ןבואר רב םהרבא ר"מכ דיפהש 4

 לצ ןה םיוג המכ ןמ טרעהיג באה םהריבא ךיא וד

 המכ וד (את"ל ךוא ןדיר וצ ןמּוק זיא ןעמ וד ידי

 אדוי רמכ (בד"יה גרוהה תודוא טגָאזיג ןבאה םיוג

 רע זד ןיזעװיג דיצמ ןבאה איז זד לפרצק לש ויחא

 ,ל"כע ליוופ חצורה ןמ ןירָאװיג גרהנ זיא

 ."נש טבש ד"י 'א םוי

 .ומד םקי 'ה (ב ,ומֹוּת יפל (א

 ...א"לב ל"וו לאומש ר"חה ןב ןבואר רמכ דיעהש (5
 ג"רב רוי וצ סכמ ןעד ףױא םינש 'ב אונ זיא שע
 יפ5 םוכע המכ ןמ טרעהיג ןראד רמיא ךיא באה
 .ד"יה אדוי רמכ ןיזעװיג גרוה טאה לוויאפ רעד זד םמות

 ."נש טבש ו"ט 'ב םוי

 וד ...ל"גה לאומש ר"החה ןב ןבואר רמכ דישהש 6

 רעד יו טגאזיג ומות יפל טאה יק"סבסיל י"זרדנעי
 ןיזעויג גרוה טאה רע זד טגאויג םיא טאה הצור
 ..ליפרעק לש ויחא

 טשייה םוכע ןייא ...ריאמ ר"רהמב לאירתכ רמכ דישה (7
 טימ טאה רע איװ טגאזיג טאה 'כו יקסבאסיּפ יזרדנעי
 -אװשיג ..םיא רע טאה .;ם-:שװג גניד רטוג חצור ןעד
 ןנקיל ליפ רע לאו שאװ יא טברע ןייז שצ זד ןיר
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 םוא טינ ןיגעװ ידוהי שאד ןופ ךאד ןיא טרעװ ןעמ
 ,ןגנערב

 יז יס ןיא-97 זיּב 94 ןּופ

 ךיא ןיב אד ל"וו . . .א"נידנטשאקב הבנוהש תודשה...8
 רעד טניימיג באה 'נוא ןגנורפשיג ןיגאו ןעד שיוא
 באה 'נוא טפאלש רע בושבור בשות השמ רב הדוהי
 ןיזעהיג טוט רע זיא אד ןיבוהיג ףױא פאק ןעד םיא
 ...משו הנק ןא (אןגנהיג םיא טאה אפאק רעד ןוא

 .יח 'ס
 .ןגנאהיג ;(ט"כקת) ץעמ עּבַאגסױא רעד ןיא

 :ל"וו ,ירט תרמ ןופמש רמכ לש 'יתרשמה הדיצתש 9

 אד ןדנטשיג זיוה ןיא ןייז השמ רוחב רעד 'נוא ךיא
 יג ךיא באה אד ןהצזיג ןיפא (ארימק איד רימ ןבאה
 הלותבה הבישהו ןיּפא רימק יד זיא (ב םרואוו ..טגערפ
 ..ןגנג (גשיורה זיא יבא תשא להר ל"נה

 .שיורא (ג ,םוראװ (ב ,רימאק (א :ץעמ צבַאגסױא רעד ןיא

 ךיא ...דיגהו בקעי ר"קה ןב ןוצמש ר"רה ...אתאו 0
 טימ טעריג רימ ןבאה אד הק"ארס ריעב ןיזטװיג ןיב .

 גרוה טאה ןעמ יד ןגעװ םיגורה ןעד ןופ חלאו םנייא
 : ...ייחילאװ ץראב ןיזעװיג

 וצ ןיעװיג ןיב ךיא ...המלש 'רב לארשי רטכ דיעה 1
 אד ...םיגורה יד ףיוא טגערפיג ךיא באה אד ב"איהרא
 טקנערטיג איז טאה ןעמ טגאזיג ם"וכע יכילטע ןבאה
 דלאו םיא איז טאה ןעמ טנאייב ןבאה יכיפטע 'נוא
 ם"וכע יכילטע ןבאה ךאנ רעד 'נוא טכא-ביג םוא
 םוא שיויג ןײז איז זא דרעפיג םוא טגאזיג ךיוא
 לישטפ ןייא תיּפונ לעב ןייז יד ם"וכע יד טאה ..,ןמוק
 שאד זא טנעק רעד ךיא באה א"פאק םעד ףיױא טהיג
 ..ןיופויג לישטפ שנסינ זיא

 וצ ןזעוװיג ךיוא ןיב ךיא ..םהרבא 'וב םחנמ דיעה 2
 /  ..לישטפ יד ןהצזיג באה .נוא ...ב"אירהא

 וצ ןיזעװיג ןיב ךיא ...ררעלא 'רב קהצי דיעה בושו 3 = ליפ
 ב"אירהא ןופ חלאוו ןייא טנינעגיב ךימ טאה אד ה"קארס
 ךיז טעריג רימ וצ טאה 'נוא אקנ'לפעטש טשייה רע
 -יג גנב רימ טאה שע ה"ב ןמוק םוא טינ טשיב וד
 .יינבי ךאנ טשיב אוד ריד ףיוא ןאט

 שע :ל'נה ןועמש ר"רה דיעה בושו 4
 'בוא ה"קארס ריע וצ ם"וכע ןייא דרעפיג םוא ןמוקיג
 טאה ןעמ אד ןיזעװיג ךיוא ןיב ןיא טגאזינ רימ טאה
 ןעמ זא ןהעויג ךיא באה אד ...טוו"לאוויג םידוהי איד
 'גוא ןמוניג טאה גרברפה רריא שוא םידוהי איירד
 םעד טימ טריפיג איז ןבאה 'נוא ןדנוביג איז ןבאה
 רעד טרעװטנעיג רימ איז ןבאה אד ...קעוװא ןוממ

 תוּבושּתוּתולאש ןיא תודע-תויבג עשידיי

 היפ וצ זיא
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 איד ןילאז רימ ןישייהיג טאה ב"אירהא ןופ אל"קרוב
 (א...ןוממ םריא טימ םיא וצ ןגנערב םידוהי

 .ב"לק 'ס ןיא -- 104 זיּב 100 ןּופ

 סָאװ ,הלאש יד 'יס רעּבָא ,טריטָאנ טשינ זיא רָאי סאד (א
 רָאי ןּופ ןעמַײטש ,רעטצֿטש טמּוק סָאװ ,הלאש יד ייּס ,רצירפ טיײּפש

 -תיּב םענּופ ןרָאװעג טקישעגרעּביא ןענַײז תודע-תויבג לד .(41613) ג"עש
 .טלּבול ןּופ ןיד-תיּב םּוצ רַאֹּב ןיא ןיד

 ,.,דיגהו השמ 'רב המלש רמכ אנמדק אתא 5

 ףראד קחצי 'רב םירפא רמכ רביא ןיראפיג ןיב ךיא

 םירפא רמכ טאה אד טהיג רגעל טכנ ןיטראד ןבאה 'נוא

 איו טגאזיג ריפ טאה ןעמ ןכארפשיג רימ וצ ל"נה

 איז .גוא ןמענ ןאמ ןייא ליװ םהרבא ר"רהמ תב האל

 לבלבמ לאז ךיא זד הצע ןייא רימ ביג גידלוש רימ זיא

 ךיד טיב ךיא ..ןוערפ ןמו םגײמ ןיב הנתח איד ןייז

 ןמענ ןאמ ןייק לאז איז ןד ביל וצ שאד רימ אוט ריז

 ןמלז איװ גאז ,ןייז ןילו רו טינ לאז בוח ןיימ 'נוא

 טגאזיג טאה 'הא ןמוקשיורא רע קושטניפ בקצי ןב

 יתשל בורק ק"ולירפמ ידוהי ןייא 'נוא תירוהי איד איװ

 ףטנוא ףראד ןיא זיא דראב ןיצראווש ןייא טאה םינש

 ...ד"ארהאליב

 םירפא רמכ יװ ...השמ רב רמכ דישה דועו6
 איװ טרוחיג טאה רע איװ טגאזיג ךימ טאה קחצי רב
 איװ טגאזיג טאה 'נוא ..האל וצ ןמוק רעװ ם"וכצ ןייא
 ןכארפשיג ךיא באה אד ,טבעל ןאמ ריא הדוהי רב ןמלז
 אד ןאטיג (אךיוא יירעװיּב שד טאה ידוהי ןייא רמאת
 .טכאליג ףיורד רע טאה

 המלש

 .ףיוא :טײטש ץעמ עּבַאגטױא רעד ןיא א

 ...קחצי רב םירפא רמכ דיעה בוש (07

 דוד ר"רה ןב בקעי רטכ ליב ןקנורטיג באה ךיא
 טאה םוכע ןייא יװ ...טרוהיג ךיא בה אד הכונח ךאנ
 ..טבעל (אקולירפמ ןוח הרוהי רב ןמלז יװ טגאזיג

 .קולירעמ ; תועט.יּפלע טײטש ץצמ עּבַאגסױא רעד ןיא (א

 ..ירלה קחצי תב המחור תרמ הדיעה בושו 8
 איז זיב ןירה ןילעװ רימ טעריג ןיטעה טײל איוו

 איד ןישימ רעו רימ ןילעװ אד ןכאה הנתח טרעװ
 שייװ ךיא טבע? ןאמ רעד איװ ןיגאז ןילעװ 'נוא הגתח
 רעו שבאה ךיא טרוהיג שאד באה ךיא ןימעװ ןופ טינ
 ...ןישעג

 .ירשא ר"ב ךוד רמכ דישה בושו 9

 אד טילק רעד וצ קרמ ןעד ףיוא ןיגנגיג ןיב ךיא

 רימ וצ טאה טינ ןיא ןעק ךיא ם"וכט ןייא ןמוק זיא

 י"בירק ןיא טאה אד רעד ןמוק ידוהי רעד זיא טפריג

 ירזנוא ןילאז וזא טצריג ךיא באה .טנואוויג זיוה א"כשיפ

 ןמוק טינ טרעװ רע .ךאנ טבעל רע וא ןמוק םיאנוש



 תובושּתו-תולאש ןיא תודע"תויבג עשידיי 12

 יניימ ןילאז ווא ןיזפוויג בישמ רע טאה ,גאט ןייז לא

 רטניה ןהעזיג ןיא באה ךיא .טבעל רע ןא ןבעל רדניק

 ןיועװיג זיא שע ןעװ ןשיװ טינ ןאק רע .,,רישוו םצד
 .ל"כע .ךאנ רעד רדא ק"פל ב"עש בלסרעי דירי רעו

 :ןתנ ר"ב ביל הדוהי דיעה בושו 0
 טאה ןוא ײרטאט רעד שוא ןמוק זיא םוכע ןייא

 -יג באה 'נוא ןמוקיג ךיא ןיב אד ...טגאזיג תועומש
 קא"זארטסא ןופ ןיבלה םידוהי איד ןיגעװ ןופ טגערפ
 טרעװטנציג ם"ובע רעד טאה אד ןמוק ןיה ןײז איז ואוו
 םינש ד"י אונ ןיזעװיג ףיש רעד ףױא גנל ןיב ךיא
 ןיטראד ךיוא ךיא באה ק"ולירפ ןּופ ידוהי ןייא 'נוא
 .ןהעזיג

 :יכדרמ רב רזוע דיעה בושו 1
 ם"וכע ןייא זיא קרמ ןעד ףיוא ןידנטשיג ןיב ןיא

 'וא טיצ םירופ ךאנ ןיזעװיג זיא שע ןמוק רימ וצ
 י"בירק ןיא רעד ןמוק ידוהי רעד זיא טצריג טאה
 ןיזעוויג סופת ןייז רע 'נוא ךיא טנואוויג טאה זיוה א"כשיפ
 ...ןירה םנייא אייב
 :יכדרמ רב קחצי רמכ דיפה בושו 2

 ןוא ןיקנורטיג ןתנ ר"ב ריאמ ר"וה אייב באה ךיא
 ביל טאה ..ןיזעװיג ןיטראד ךיא ןתנ רב ביל זיא

 לאז ..האל הנמלא איד ,עז :רימ וצ טעריג ל"נה
 שיװיג טבעל ןמלז ןאמ ריא איו טגאז ןעמ ןבאה הנתח

 ריאמ ר"רה טאה ..ןמוק טייצ יצרוק ןיא טרעװ ינוא
 אד ,ד"בא םוצ טינ וטשיג םורואװ טעדיג רדיװ ל"נה

 אד ןיפרדיב טרעװ ןעמ ןעוו ןיזעויג בישמ רע טאה

 .ל"כצ .ןגאז ךיא ליוװ

 :לאיתוקי ר"קה ןּב דוד רמכ דישה בושזט3
 טבעל ךאנ ןזוח ןמלז איװ טעריג טָאה 'לוע רעד

 זיא קודצ רב לאומש רמכ רחמל טגערפיג ךיא באה
 ןיוצויג בישמ רע טאה טבעל ךאנ רע זד תמא שצ

 .(אתוכרצה טביירט ןעמ
 יד ּוצ ןרעהעג תודע.תויבג יד .טריטָאנ טינ ָאד זיא רָאי סָאד (א

 ןי?ּבולמ ם"ההמ ןיא ו"עש ןיא תמחמ ,(1616-1612) ו"עש--ב"עש ןרָאי

 טנעקעג טיג ,109 .רגַארַאּפ טול ,ײז ןּבָאה ב"עש רַאפ ןּוא ןּברָאטשעג

 .ןרצװ ןּבירשעג

 ןיא ןיזעויג ןיב ךיא :ל"זו יכדרמ רב קחצי דיעה 4

 ןופ ידוהי ןייא זיא אד ץיװאנפעטס ריעב ייחילאוו רעד

 'נוא טגאזג רימ טאה אד ןיזעויג ןיטראד א"הרב

 ןופ םידוהי ינש יד רעד ןלזג רעד טיג אד ןיזיװיג

 ןוח ןמלז זיא רנײא :נוא ,טאה 'קנערט רעד ק"ולירפ

 ןייא 'נוא טעריג טאה ל"נה ידוהי רעד .נוא ...קולירפמ

 רימ אייב קולירפמ להק שאד טכעמ ןבירשינ בירב

 ..(א םינלזג איד ןא ןוט המקנ ןייא ךיא טכעמ ןיטש

 ,ד"לק ןמיס -- 114 זיב 105 ןופ

 םיַײונש צקידנגלָאפ ןענײז ד"כקת ץעמ ןּופ עּבַאגסוא רעד ןיא (א

 רֹּפ -- ןילו רו ;רעז -- ריז ;ןמ -- ןעמ טָאטשנָא :נײלסיוא םטניא
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 = ןישעג רעו ;ןישימ רעוו -- ןישימ רעו ;טרעהיג -- טרוהיג ;ןילאּפ
 ףירי רעו ;רישאװ -- רישװ ;טנאויג -- טנואװיג ;ןישעג רעװ
 ;ןימוק -- ןמוק ;ןיגעװ -- ןגעװ ;טראווטנעיג -- טרעװטנעיג ; דירל רע --
 .טקנערטרע -- !קנערט רעד ;ײהלאװ - יײחילאװ ;ןירעה -- ןירה

 המכ ןיבאה וזא :ל"וו בקעי ר"ב השמ רמכ דיעהש 5
 רעד וד טגאלקיג טאג אייז טגאזיג ן"יקזאק המכ םימעפ
 .זיא (אןמוק קעװא ךילצייש וזא הכרב ידוהי רעד רציר
 וצ 'ניא טקה וצ סעדראק ןעד טימ םיא טאה ןעמ
 ...ןכאטש

 זיוא ןגנורפשיג שיורא זיא אד :דעה ל"ו6
 ןב הכרב ןישייהיג טאה רעד ידוהי ןײא ליח םרזנוא
 טנידיג טאה ...(ב רטאו ןייז ןוא ,..ץיוואשיטמ ןרהא ר"קה
 אד םיסוס 'ג ףיוא ליח ןעד ןיא איז ןשיװצ
 םימעפ 'ג 'ב ..סוס ןײז ףיוא ןגנורפשיג רע זיא

 ז"לק ןמיס .המחלּפה רדסּכ

 -בּוד .ש ןֹופ ךיוא טכַארּבעג .126 .מונ ךיוא עונ
 ץ"כ ,צ .ב ןּופ ןּוא (1 .ב ,1909) "!גירַאטס .רװעי, ןיא ןװָאנ
 זיא'ס ּואװ ,46 .ז ,'היסורב םידוהיה תורוקל , ןייז ןיא
 .1611--א"עש :רָאי סָאד טלעטשעגטסעפ קיטכיר

 ,ןעמוקג קעװא ;ץצמ עּבכַאגפױא ןיא (א

 .רטאפ :ץעמ עּבַאגטיױא ןיא (ב

 *ןימינב-תאשמ, ת"וש .א

 רּבחמ רעד ,קינאלס םהרֿבא ר"ב ןרהא ןימינּב 'ר

 ןיא טניואועג טיײהרעגנּוי טָאה ,"ןימינּב - תאשמ , ןּוּפ

 -עג רע זיא רעטעּפש .א"מר ןּופ ןּבעל םייּב ךָאנ ,עקָארק
 ןעמּוקענקירּוצ זיא רע זא ;עיזעלש ןיא הבישי.שאר ןרָאװ

 ןיא הבישי שאר ןּוא בר ןרָאװעג רע זיא ןלױּפ ןייק
 -אד יונעג ןענייז תובושּת ענייז ןּופ בור סָאד .ץייהדאּפ

 -1596 ט"עש - ו"גש ןְרָאי יד ןּופ ןעמשטש ןּוא טריט

 יק 'ס עז ןרָאװעג דנילּב רע זיא 1619 ראי ןיאה .(9
 ןיא לָאמ ןטשרע םּוצ ןענישרעד זיא רפס רעד .(ט"ק ןּוא

 "פג ןעמונעג ןענייז ָאד ןטַאטיצ יד .(1633 ג"צש עקַארק

 ."לקת ץצמ ,טּבַאגסיױא רעטייווצ רעד ןּופ ןרָאװ

 ןז 8 8 תחת, (065001006666/ /טססת :םיא ןגעװ עז

 גת כסתוספאסת, 191

 א"כ ףד ,2 .ב ,ה"צשד ,וציּבמד .נ .ה :ךױא
 .רעטייוו ןּוא

 :ןטסקעט יד
 ןעמ טאה שטיברהאפ ץ"ק ןופ ןוא :ןושארה דעה ל"זו 7

 םהרבא רמכ זיא םעד ךאנ אצניװ רעד ןעק טריּפיג ןיא
 .אצניו ק"קל טאה טריפיג ןיא רעד ןמוק

 טריפג ן'ביל ןעמ טאה ךאנ רעד :ינשה דעה ל"ז 8
 ,טג םעד וצ אעניװ רעד ןפק

 םיכ 5
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 רמכ אנמדקל אתאו ה"סש לולא יז 'א םוי םֹויה ..9
 ךיא ..ע"תב דיגהו המלש ר"חה ןב שודראמ יכדרמ
 רעד ןיא סאי וצ ןישעזיג ןייז ידוהי רשלעוו ןייא 'נוא
 ןופ ידוהי ןייא שנוא אייב ןיזעוװיג זיא 'נוא יי"חלאוו
 האמה טיברעג טאה רע רזעלג קוייא היה ומשו בולעל
 טיג םיא ןיא ןביילב ןיימ ןבוהיג ןא טאה רע הניבגו
 ילוא ןיפוק ףיוא ץירקל ליװ ץילאג ןעק ןיראפ ליװ ךיא
 ןהיצ ןייז ךאנ םימי בורקב ..ןמוק שאו וצ ךיא רעװ
 ףױא ןמוק זיא המחלמ ןייא איװ ןמוק לוק ןייא זיא
 סַאי וצ ןשעזיג רַימ ןייז הלאה םירבדה רחא ...ץילאג
 ןישלעוו םעד וצ רמוכ ןייא ןמוק זיא קושה םוי לע

 ןינעמו ל"נה המחלמה ןינעמ טעריג םיא טימ טאה ידוהִי
 .ןמוקיג וצ רד ךיוא ךיא ןיב ווא ל"נה ידוהיה תגירה
 טינ שע באה ךיא ז"על ןושלב טערג טאה רמוכ רעד
 שע לאז רע וזד ןטעביג םיא באה ןדנטש רפ לאו רעז
 ..טנאזיג רימ רע טצה זא ..ייחלאװ לש ןושלב ןנאז

 .ה"מ 'ס

 "םישנא-תרונג , תיוש .או

 םעד ,ןהכ יתבש 'ר ןּופ טמַאטש ןיילא רפס רעד
 טּבצלעג טָאה סָאװ ,ך"ש רעד) "ןהכ-יתפש, ןּופ רּבחמ

 ײעג רעּבָא זיא רפס םענּופ ףוס םּוצ .1663-1621 ןרָאי יד ןיא

 ןייז ןּופ תובּושּתו-תולאש ןּופ גנּולמַאז עניילק ַא טקּורד

 ,יזנּכשא ל"ז השמ ר"רהמ ןב ץ"כ ריאמ 'ר - רעטָאפ

 ןּוא יװאּביטסמא ,ןזױהנַאד ןיא בר ןעװעג זיא ריאמ ירי

 -מַּטז רעד ןּופ תובּושּת בור סָאד .וועליהָאמ ןיא רעטעּפש

 -ינפ; ןּופ רּבחמ םעד ,עשוהי 'ר ּוצ ןּבירשעג ןצנייז גנול

 ,ת"וש יד ןּופ ןעמּוק שידיי ןיא ןטנעמּוקָאד יד .ײעשוהי

 -יהָאמ ןייז ןּופ ןעמַאטש ןּוא ,ץ"כ ריאמ 'ר ּוצ ןרעהעג סָאװ

 -צז ןּוא טריטַאד יונעג ןענעז ןטנצמּוקַאד יד .טייצ רעוועל

 ןײנּת רָאי ןּופ ,עּבַאגסױא רעטשרע רעד ןּופ ןעמּונעג ןענ

 ,(םדרטשמא תויתואב) יוסעד ,(1697)

 :ןטסקעט יד =
 ד"יב ינפב ּתודע ינא יתדגה ל"את ירשת ג"כ יו םוי 0

 :ל"זו יג לש

 ןיוא תבשב ךיא ןיב אנווארּבודב ןזעװג ןיב ךיא
 טימ אנוארבודמ ביל ר"רה רקיה זיא ןמוק לוש רעד

 ר"רה טאה 'תצומשעג שאװ טאה ןדנטשג ץירפ ןייא

 שמש רעד ,יבר וצ טרעה ןכארפשג רימ וצ ביל

 ןיכרפשג ביל טאה קצװא שיװג ה"ועב זיא יװלהממ
 שנוא ראפ אוד שאו ןטשלע רעזנוא ראפ גאז ץירפהל

 ױ"אטק ןעק :ןכארפשג ץירפ רעד טאה ..טגאוג טשאה
 ןמ ןיראפג ןיילא ןיב ךיא .ןראפ וצ רכיז ןוא שע זיא

 רטנוא ןדנופג םיא טאה ןמ תגרהג ידוהי ןייא טאה
 ןראפג ויא ו"אליהאמ ןופ ?דוהי ןייא ..,םיוב ןנייא

 טגרהג רע ןיא אנליול רזיל 'ר וצ ס"יװארפס ןיא

 .ףןראפג זיא קור וצ אנליומ רדיװ רע אד ןיראווג

 :ל"הוב ...ד"יב ינפל בקעי ןב ריאמ רמכ דיגה בוש 1
 טאה 'נוא ןמוקג רימ וצ זיא וואליהאממ ןוילת רעד

 רימ לאז חצור רעד זד בעג טאג ומות יפל ןכארפשג
 ,טגרהג טאה ןדוי יטוג ןעד רעד ןמוק דנה איד ןיא
 ,זױא וטשלאפ יװ ןכארפשג ךיא באה .שמשה ונייהד
 המשטצרק ןייא ןיא ןזעװג ןיב ךיא ןכארפשג רע טאה
 .םנייא ךאנ טימ ןועװג רנייא טראד זיא אדוהי לצא
 וצ טאה 'נוא .טפיוקג דעמ קאש ןײא רימ רנעי טאה
 ןיא ריד וצ רעװ ריא ךימ טכרעפ ךיא ןכארפשג רימ
 ...ןמוק ןיירא דנה רד

 ןושלב לײזו ל"נה ץ"כ ריאמ ןב םירפא רמכ דישה בוש 2
 קינלאקש ומות יפל טגאזג רימ טאה יג ןייא :א"יסור
 ירוק ןאי קאי אסאי ילאזעיאזי לאווישז םאנלקשאנ אטש
 ךיא באה .יזער ירוק ןאי אטש םאזנ םיטסיא יוזער
 םעד טרעװ ןייז פאק יטירד יד טרעװ רעד ןכארפׂשג
 יטהאב םאט :ןועװג בישמ רע טאה ,ןבעגסיױרַא ּהצור
 .ל"כצ טומזא הדזראכ ענ יקיזומ

 .ב"צ ,ב"ל ףד ןיא--122-0

 חוּכיו םעגיא ןרָאװעג טלדנאהאב יונעג ןצניײז ןט:עבּוקָאד עקיזָאדיד

 .ריפנירא םעד עז .יבכרה .א ןּוא ןװָאנּבּוד .ש ןשיװצ

 י'שדח תיב , ת"וש .אוז

 לאומש ר"ב לאוי 'ר ךעלטנגייא - שיקריס לאוי 'ר

 -ישאר) ח" ּב רעד ןעמָאנ ןרעטנּוא טנַאקַאּב ;:הפי ל"גס
 רָאי ןיא ןריוּבעג .("'שדח-תיב , רפס-ת"וש ןייז ןּופ תובּת

 'ת רָאי ןיא ןּברַאטשעג ןּוא ןילּבול ןיא (156:) א"כש

 ,הָאְקּול ,ינַאשזּורּכ ןיא בר ןעװעג .עקָארק ןיא (1640)

 קסירב ,ווָאלדיש ,אזלעּב ,שזָאּבישזעמ ,למָאּבול ,ןיִלּבּול

 ןּופ טמַאטש הבּושּת עטריטַאד עטסטלע יד .עקָארק ןּוא

 תובּױשּתו-תולאש יד .4600 ס"ש רָאי ןּופ לימָאּבּול

 -עג זיא רע ןעװ ,טייצ רעד ןּופ ןעמַאטש ד"צש-א"צש

 ,קסירּב ןּופ ןעמַאטש ח"צש-ה"צש ;אזלעּב ןיא בר ןעוו
 רעטשרע רעד .עקָארק ןּופ - לעטיײװ ןּוא ט"עש ןּוא

 ת"וש , ןעמָאנ ןרעטנּוא טנַאקַאּב ,תובּושּת ענייז ןּופ דנַאּב

 רָאי ןיא לָאמ ןטשרע םּוצ ןענישרעד ןיא ,"תונשיה ח"ב

 - רנַאּב רעטײװצ רעד .ןיימ-טרופקנארפ ןיא (1797) ז"נּת

 עדייּב .1785 רָאי ןיא ,ץצרָאק ןיא - "תושדחה ח"ב ת"וש

 לייט רעסיוװג ַא .לַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ךס8 ןטלאהטנא

 תּובּושּת ןיא טקּורדעג ךָאנ ןענייז תובּוׁשּת ענייז ןּוּפ

 ןּופ טכארּבעג ָאד ןרעװ סָאװ ,ןטַאטיצ יד .לארתּב םינואג

 .עּבַאגסױא רעטשרע רעד ןּופ ןעמַאטש ,םירפס עדייּב

 18 ףד .ןװ .פ .תוצח הציכמד 2 .ה ;:פז

 .וו"א

 : :ןטסקעט יד

 -יֵג ןיטראד באה קיצנלאמס ןעק ןימוקיג ןיב ךיא ... (3
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 ןועװג ןייז ןיא רטנוא .םינינמ הנמש ךרעל טייל ןדנופ

 ףיא זא כ"חא ..אקארקמ םיתב ילעב ףניפ רדא ריּפ

 ןלא טראװג ..רנאװש ןיײמ ךימ טאה ןיועװג הלוח ןיּכ
 טאה ןיבראטשג ידוהי ןייא זיא םעד ךאנ .תוילח סנייש

 שאד 'נוא ןיבראטשג יא אקרק ןופ רנייא טגאזיג ןאמ

 הרובק םוקמ ןבעג לאז ןמ וד ןועװג לדתשמ טאה להק

 ..ןריפ קץעװ ןייא טַינ לאז ןאמ

 י"ג 'ס ,תונשיה ּה"ב ת"וש .ט"ּפש תוכוס

 :רשא 'רב בקצי שישיה דיעה 24

 ןיזצװג קיצנלאמס וצ ךא םעפ ותואב ןיב ךיא
 אקארק ןופ ןאמ רגנוי ןייא זאד טראוהג ךיא באה
 .ןבראטשג זיא

 ,בושטניפ
 ו"נ 'ס ,תונשיה ה"ב ת"וש

 ;ל"וו תודע האבוה דוצ 5

 לכימ .ַאוד קיצנלאמס וצ ןיזעװג ןיב ךיא
 טראּב ןייק ןאמ רגנוי ןייא ,ןיבוראטשג זיא רווקארק
 ,טצארפשג שיוא םיא טאה לגיצניוו ןייא טאהג לאמוצ
 רביא ןירעטש ןעד ףיוא ןיזעװג ךילקנערפש רעמיוז זיא
 תיב ןייא ןועװג לדתשמ ןבאה רימ 'נוא ,ואנ רעד
 זיא טגיל תורבק ןעד ףױא רעד טשרע רעד .תֹורבקּה
 ,ןיטראד תושפנ המכ טסוז ןגיל ךיוא ...ןיזעװג גנוי ןיא

 .ןיליו ריעב ט"פש וילסכ 'ה
 ו"נ 'ס ,תונשיה ה"ב ת"וש

 ןיא ןיזעװיג ל'ח םִיִא ןייז םיִתּכ ילעב א"י רימ (6

 ןרהא שודק ה"ב הכרב הדוהי ןייא ןגגורפשיג שיורא
 ןגנּורפשג זיא םיסוס 'ג ףיוא טנידג טאה ץיוושיטמ
 ...המחלמה רדסכ םימעפ 'גו 'ב רטיװקפאמ לש ליח םוצ

 רופסב ךיראהש תודעה ףוגמ יתרצקש תודה ףרות כ"ע

 .ק"קד ד"ב ינפב ל"נה דצהד םייבד

 ןא ..ד"עש וילסכ ה"כ 'ב םויב בוניירזלפ

 ,ז"נ 'ס ,תונשיה ח"ב תיוש

 .116--115 ימונ ,ןּבױא עז (א

 םיחאה אנמדקל ותאו אניוה אדחכ ד"ב אתלת בתומב (7

 ןהכה דוד ר"והכ 'נב םהרבא רמכו המלש רבחה
 :א"לב ל"זו ע"וילא שנועב ע"תב וריצהו

 אולעב ק"ק ףןופ ירוהי ןעד ןהעזיג ןיבאה רימ
 אניח 'רמ הנוגע יד תמחמ קסעתמ ןמוק זיא אד רעד
 רפוכ טאה ןאמ ריא זד אולעב ק"קמ לה ףסוי תב
 רעד ..בקעי רב יכדרמ ןשיהיג טאה 'ניא ןיזצויג
 טגאזיג טאה 'נוא טערג זיורהד זנוא טימ טאה ידוהי
 רשה ןמ רינלעז יטאור רעד ןיא טנידיג טאה רע יװ
 ףיוא לוק ןײא טאה ןמ 'נוא ץינמאק לש רשה יקצאטּפ
 ןיא ןמ טאה ןילאטשג סוס ןיא טאה רע יװ טכארבג
 ..,ןגנהינ

 .באשטיטעל הפ ,ד"פש ריײא ח"כ 'ב םוי

 ...אנמדקל אתאו (9

 אוהש ל"הוּפ וגינפב דיעה ,.יולה ףסוי 'רב ןסינ 8

 ןך'א ןושויג ךיא ןיב םינש השש וא םינש 'ה ומכב

 -אוח ק"קב ליפאק וצ ןמוק ןיב 'נוא אניירקוא רעד

 ,איה וטשוט שאו טגערפג ךימ רע טאה אד אואטּפ

 ףאנ שרודו רקוח ןיב ךיא ,טנאזיג םיא ךיא כאה אד

 טאה אד רטסעװש ןײמ טאהג טאה רעד דמושמ םעד

 ..ןדראוויג ןיגנאהיג גנל איונ זיא רע זא ןיכארפשיג רע

 אד (בפ"ש תוכוס לש (אמ"שחב :ל"הוב ונינפ לדיעה בושו

 ט?מבולמ ףזיל ומש טסאג ןייא זנוא וצ ןימיוקיג זיא

 טאה אה ..ןשע מוא אייב טקנידג ןא ךיז טאה ןוא

 ןופ ןוז טמאביה רעד שודראמ ןיכארפשיג רוי? רעד

 ןיקנורטיג 'בוא ןישעניג םיא טימ באה ךיא רמדאל

 הק ןיב ךאנ רד .,טנערב שא ןמ אװ אדאיוכ רד ןיא

 ןיד ...טגאויג רימ ןמ טאה אד שטירועמ ןעק ןימ

 רדיוו ךיא ןיב ךאנ רעד ,ןיזעויג רפוכ טאה רעד .,..רֹבֹה

 ןנ טאה ןיראפ וצ טנאװג טימ ןימוק שטירזעמ ןעק

 טראה רעד גאט ןביל ןירזנוא ןבאה רימ :טגאזיג רימ

 .ןגנאהיג םיא טאה ןמ ,דמושמ םעד ןא

 .אזלעב 'קב ב"עש ןושח זט 'א םוי םויה

 .הרבצ הגש (ב ;דעומ לש ולוחב (א

 לש יהא יולה ףסוי 'רב םהרבא

 :ל"זו ..ךלפהו הנונעה

 וצ טכוזג ךיא באה .טכוג דמושמ ןעד באה ךיא

 באה ,ץישטראק וצ רעװ רע טגאזג רימ ןמ טאה ץראק

 רימ ןמ טאה ןזעויג אד טינ רע זיא ןטראד טכוזג ןיא

 ןשײהיג טאה רע ..יװַאקלידוס וצ רעװ רע טגאויג

 רמּכ רימ טאה ...רדנסכלא רע טשייה טרדנוציא שודראמ

 םיא וצ טינ לאז ךיא טרעװיג יוװאקלידופ ןופ םייח

 רעדורב ןייא ךיא או טכירפש ןוא טירד רע ןעד ןיג

 ךימ ןבאּה איז ןעד ןיגרה םיא ךיא ליװ שיוװ רעד ןיא

 ..טּכארבג דמש רעד וצ

 ,רמדאל ק"ק הּפ ק"פל ב"צש ,ילסכ ח"י 'ה םוי

 .ע 'ס ,תונשיה ח"ב ת"וש ןיא - 129 זיב 126 ןופ

 הֿפרש רעה ןיא ..דיעהו המלש 'רב םהרבא .,.אתא (0

 רר"ה ןב דוד רמכ תא ןהעוג ךיא באה אד בלסערי

 טצרג םיִא וצ ךיא באה אד ףרוצ יכדרמ 'ר ןתח המלש

 'נוא ריופ ןפאלג רע זיא אד ןפיול ןצ טייצ ןבאה רימ

 ןױה שיקסראבלאוו ןא ןמוק ןינעז רימ וא .ףךאנ ךיא

 רצייפ שאד ..םיא ןופ ןיריישיג רימ ךיא באה אד

 ידוהי ןליק איונ באה ךיא ןטייז ילא ףיוא ןיזועװג זיא

 .ז"פש תוכוס גחיורפא ,ןהעזג ןימ

 עובש הצנג ןײא טעמּכ בלסערי וצ ןזעװג ןיב ךיא (1

 ןנוקמ ןוא ןדיר טראוהג ךיא באה וזא הפיושה רחא
 ןבאה ןוא ןדנטשג טייל ליפ ןייז ווא הפירשה לע ןייז
 אד ןניז איװ ה"ועב עו ןושל ןעד ןיא ןועװג רפסמ
 ןבאה ןויר יד זא טייל יגנוי ראפ ןיא ןמוק קעװא
 ןיא ביל ..שומעט דוד 'נוא שרפיצ ביל ,טנענג איז
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 .טיה רעטנערב רַּפ טגיל דוד 'נוא ןדנה רפ טינ ךאנ
 ,זיא דוד שע זד ןשיװ ןמ ןאק איװ טגערפג ךיא באה
 אייא ןיזעװג בישמ רבלדוש ןייא רדוא רגישטנצח ןייא טאה
 ...(אזיוה ןעד ןופ טופרא ןפאליג זיא רע ןד אוי זיא רע

 ןיאו, :שרעדנַא טרזחעגרעּביא ץַאז רעד טרעװ הּבױשּת רעד ןַיא (א
 ןיא רע ןעד ,רע אוי זיא לע א"ײא רמאו בישהש ימ לע ךומסל
 ."זיוה םעד ןופ בארה ןּפאלג

 :א"לב ל"ז ,ל"נה השמ א"רהכ (2
 דוד טלאז שע זא טאה ןיזיויג רימ ןעד ףוג ןעד :

 ןיא ןגיל ןהעזג ןעד ךיא באה אד ןייז בובלמ שומעט
 ...ליסעג ןעד ןיא ןעג וצ טגעלפ םלוע רעד אװ טירט

 .ז"פש תוכוס גח-ורסא ןופ זיא הבושת יד
 .ב"ע 'ס ,תונשיה ח"ב ת"וש ןיא -- 132 זיב 130 ןופ

 תנידממ טיכשיפ ק"קמ ןועמש רב ףלאוו רמכ דיעה (3
 שייװ 'נוא ד"צש וילסכ ח"רעב ..תמ ..ויבאש ןבאווש
 דורב ןײא טאה רע זאד רטָאפ ןייז ןופ טראוהג ינוא ,!

 ...בושבורה קקב

 זיא רימ :אנעה ק"קמ םירֿפא רב לארשי רמכ דיעה 4

 רטפנ זיא רגניז השמ ןשײהג טאה דחא שיא זא עודי

 .טַאטשמרד וצ ןיראווג

 טינ גאט ןייז רע זד ל"נה ףלאו רמכ דיעה בוש 5

 ןיבלה ריטאפ ןופ טהיג ןירעטעפ ןימ טאה רע זד שיײװ
 רגניז השמ ןשייהג טאה רנייא 'נוא ל"נה שריה 'ר זא
 .שמריװ ייב טנאווג טאה ןוא

 ...אשרעפמ רזעלא ר"רהמ ןב ןועמש ר"רה דיעה בוש (6
 ומש 'א טהיג םינב 'ג טאה ךשיפ קציא שַײװ ךיא זד
 ןילוכ תנידממ השא אשונ היהו שריה 'ו ינשהו ןועמש

 .רגניז השמ ישילשהו

 .ק"פל ו"צש לולא א"ד 'ה םוי ,אניװ ק"ק

 ."ע ןמיס ,תונשיה ח"ב ת"וש ןיא - 136 ןיב 133 ןופ

 אדוי ויחא לע דיעהו בקעי רב עישוי רמכ ...אתאו (7
 ןזעװג ךיא ןיב ראי ןַײא טציא :ל"וו ל"ז בקעי רֹּב

 ןפיוק וצ ןסקוא רקצאלפ השמ טימ אייכילאוו רעד ןיא

 ןעד קרוב ןסייװ ןּופ ןדוי ןייא טנעק רד ךיא באה װא

 טגערפג ןיא ךיא באה וזא ןהעזג טינ םינש ו"ט ןופ ךיא

 אד ..טנעק םיא רע בוא ל"נה אדוי רדורב ןיימ ףיוא

 סיוא טזעווג זיא רדורב ןייד ...טרפטנעיג רימ רע טאה
 שיוא זיא :נוא ןזעוװיג קרוב ןסייוו וצ זיא רצ .,..ןמיוק

 םייבש טםירש השינלופ ואו ןגערפ וצ שיוא ןראפיג

 םיובש ןראפג םיא טימ זיא לאעמשי ןייא 'נוא ןייז
 ןגאו שידוי ףיוא טגיליג טלעג ןייז 'נוא ןפיוק וצ

 'נוא טגאיג ךאנ אדוי םעד םירדק ןבאה וזא ..ל"נה
 ...טגרהיג ןיא ןבאה

 .ג"גש ,בא ב"י 'ג םוי םויה

 ,ז"צ 'ס ,תונשיה ה"ב ת"וש
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 :ל"זו ..שרטקאד בקצי 'רב המלש דישה 8

 ףימ שאו תופתוש רטש ןופ קיתעה ןעד ןעק ךיא

 ראפ טגיל אד שאו .,ןידנעב ק"ק וצ טכאמיג ןבאה

 זיא רעד שודק ןעד איי ןדנופיג טאה ןמ שאװ קנצ

 דיעה בוש ..שיוא ןיילק רפכל ךומס ןיראוויג ןדנופיג

 שאװ לאנתנ 'ר תּב לריצ תמתחנ זיא ףיורד זא ...
 קתעהה םע טקישג רעהא טאה ץילפט ןופ ד"יב שאד

 ןימ טימ רוגעל ןיא ןמוקב בירב ןעד ךיא באה ,ל"נה

 ..דיעה בוש .,ןבירשג רימ טאה בי ןיימ שאוו בירב

 געװ ןעד ףיוא טעריג רימ וצ טאה ןועמש רמכ זד

 טינ שיװג טשאה אוד רגעל ןיא ןיראפיג ןנייז רימ זד

 ןיטראורעד ךיא זא ןזאליג ןכייצ טראוו ןייא בייוו ןייד

 ןרעװ רנלעז ןעוו ןיגערּפ רימ ףױא ןנעק לאז יז זא

 ...רגצל םעד שיוא ןמוק

 .ק"קק הפ ,ג"צש י'במל ו"ט רייא ח"ר 'א םויב

 א"פ ןמיס ,תונשיה ח"ב ת"וש

 והונקתצהו איסור ןושלב דיעה ...לאומש רב ףסוי (9
 ןוא ךיא אייכאלאװ רעד ןיא ןזעוויג ןנייז רימ :א"לב

 -םעטס וצ ינסארקמ המלש רב קחצי רמכ לש ןתח םייה
 ןיא המוהמ יד אד העשב גירברעה רנייא ןיא ץיוואנ
 ןייז ןוא טכרפג ךיז רימ ןבאה אד .להימ טימ ןיזעוויג
 'גוא ןכילאו טימ קלאפ ןייז ןיא רדפסה םעד וצ ןראפג
 יצה ןייא דלעפ םעד ףױא ןדנטשיג רע זיא ןיקלאפ
 ...ןישטטוב ןופ הסרפ

 הפ ,ק"פל ה"סש תבט ו"כ 'א םוי םויה ...הבגוה
 .זוביזמ ק"ק

 .ב"פ 'ס ,תונשיה ה"ב ת"וש

 דירי ידוי ןמיש הרוחס טימ סי ןופ ןראפיג ןיב ךיא 0
 יא יוג ןייא זד טקישג ךיז טאָה וזא ,ו"צש ןילבול
 טגערפיג ןיא ךיא באה הרוחט ןגעװ ןניימ אייב ןיגנג
 שיוא רעװ רע טגאזיג רע טאָה ,זיא רע ןינַאװ ןופ
 רע ןנאו ןופ טגערפיג ןיא ךיא באה .גירבמעל איד
 -ףעד ..,ליפאנרדנא ןופ םאק רע טגאזג רע טאה טמוק
 טגערפיג טינ ןיא טאה ןמ ת'ל טגאזיג רע טאה ךאנ
 וצ ןבראטשיג הדיב ןנייז ...םידוהי ינש וד ץמינ םורד

 רע ..טגאזיג םינמיס ךאנ ןוא ריוא םא ליפאגרדנא
 הנרבליז ןיילק ןייא ןאפשוז ןצראװש ןיא ןגנג זיא
 ןיא רע זד טינמיס טסוז טאהיג ןא רע טאה הלטראג

 ,..שטילטאפמ דוד
 .ה"עש ראי ןיאנ בובל ק"ב ינש רדא 'ך 'ב םוי םויה

 .ד"צ 'ס ,תונשיה ה"ב ת"וש

 םימעפ המכ ךיא באה אד היבא 'יבב טנאווג באה ךיא 1
 ךקרמו חפטמ היה דהא רוחב ,תחא .ןהצזג תוצירפ ליפ
 טולאהג השאה טאה רוחב ותֹוא זא יתיארו ףרחה תיבכ
 ןמוקיג לאמ ךלטע רוחב רעד !יא ךא .טשוקג 'נוא
 ז| דיעה דוע ..ןּבירטג תולילצ טאה 'נוא טכאנ אייב

 לש ותיבל ןיגנטג ןיײז םימעפ המכ רטומ רעד טימ איו
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 ןמוקיג םייהנא ןייז 'נוא רכאמ רקוצו דיכמ לגראה
 ןועויג חבשמ טאה השא איד 'נוא ןייה התשממ םירוכיש
 םיא טאה ךא ..ןבעג תונתמ ןיא יז איװ ל"נה םיוג
 טימ 'נוא רטומ רעד טימ זיא איז טגאזיג הנדוי יד
 רבא ןאט וצ שאװ ריא הפשכמ רנייא וצ ןיגנג ינולפ
 טימ ךאנ ןאט טלאוויג טינ ךיא באה גיבלעז שד ו"ח
 ..ל"כצ ןקכ

 .ט"עש ראי ןיא
 ,ט"צ 'ס ,תונשיה ח"ב ת"וש

 רוכב ןייא ןיב ךיא רמא בוש :ופוסב האוצה ל"זו 2
 ֹולֵא רדניק ןימ טשינ התע תעל באה ןוא ימאלו יבאל

 ןד םורד שכיא גאז אד 'תש אצנירפש הלותבה יּתב
 .ימוקמב שיטש דניק ןיימ זד ןישיװ לאז ןעמ

 ט"פש ראי ןיא
 יק 'ס ,תונשיה ח"ב ת"וש

 ךומס גנידירג ריעמ לארשי ר"רוהמב אדוי דיצה63
 : באנטסל

 באה גיגדירג ק"ק וצ באנטס רטנוא טנאוג באה ךיא
 ןראפ קעוו ןייא טשומג ךיא באה טהיג לבלב ןייא ךיא
 ןיזעויג זיא רפענ םעד רטניה א"ניירקאל גינדירג ןופ

 םידוהי ליפ ןינעו ןטראד המחלמ השורג ןײא תאזה תצל

 באה ןראוויג תולדב ךיא ןיב רבירא אד .ןראוויג גרהנ
 ןיא ךיא זד רחאמ ..ןיראפ קצװא ןטראד ןופ ןיזומ
 רקסירב ןיא ךיא ראפ אד ,ראט ןנירא טינ דנל סניימ

 ןבעגיג רטסיר ןייא רימ ןמ טאה אד רנדארה 'נוא דנל
 ףיוַרד זיא ןראוויג גרהנ ןנעז אד יד טייל יכלצוו

 'ה זיא ..ןטירפ ק"קד שמשו ןוח ןיועװיג תימתחיג
 ...קיצול ק"קמ תואסרפ

 ןבאה שמשו ןזח רעד זד ל"נה םויב ...דיעה בוש 4
 ןבראטשיג זיא ל"נה םהרבא רעד זאד טגאזיג םיא רפ
 טאה אד ותתימל ךומס ןזעוויג םיא ייב ןינעז איז ןעד
 רטסיר םעד ןיא ןילאז יז ןאד ןטעביג םהרבא רעד יז
 ..וירבד יפכ ןביירש ןייא

 .(א אנליו ק"ק הפ ,ק"פל א"צש ,טבש 'י ,'ב םוי
 .ה"ק 'ס ,תונשיה ח"ב ת"וש ןיא - 144 ןּואא 3
 ת"וש , יד ןיא טכַארּבעג ךיוא ןרעװ תודצ-תויבג עקיּבלעזיד (א

 ?סיוא רעד זיא ןטרָאד ןּוא ,ז"כ ןמיס ,ד"כקת ,אקרוט ,"יארתב םינואגה

 ,בנאטס -- באנטס ,טנװג -- טנאװג טאטשנא :ונײה ,שרעדנַא גייל

 -- ןטראד ,ןזעװיג -- ןיזעװלג ;גנידירג -- גינדירג ,טאהיג -- טהיג

 ןַײא ;םינַײמ -- סנײמ ;ןזװמ -- ןיוומ ,ןיראוויג -- ןראווינ ,ןיטראד
 .װ"אא ןיביירש -- ןביירש

 :בובל ק"קמ הירמש 'רב יבצ דיעה 5
 ךיא זא םינש 'ב ב"צש תועובש ןרעװ טרעװ שע

 אייב ןיקאזאק טימ המחלמ איד סובא ןיא ןזעוװיג ןיב
 ליפ ןדנופיג ךיא באה רפענ םעד רטניה וואלסיירפ יק
 ןינאװ ןופ טגארפיג באה םהרבא ומש היה דחאו םידוהי
 ןזעויג זיא רע ...אנדארה ק"קמ ןיב ךיא בישהו וטשיב

 טימ ךיא באה ןאמ ריראד ןייא ןוא ןאמ התר ןייא
 ןײנ א סובא ןעד ןיא ןפיוק וצ טכמיג ינכיהח במע
 סוסו הלגע ןייא ןוא םיבוהז םישמח ןבעגרוורבא אה
 םידוהי ירדנא טימ ףרש ןיי ךאנ ןיראפיג ע םעז אד
 םידוהי רימ ןבאה .ןראוויג גרהנ ה"ועב ע;א יז ןזני וזא
 ןילוה ןיזאל איז 'נוא ןיקזאק 'ל ןיגנודיג סובצאןייא
 ..ןזעװיג רבוק איז ןיבאה ןוא ןיינ א ובא ןיא

 .ק"פל ב"צש רייא ב"יסש"צ
 .ה"ק 'ס תונשיה ח"ב ת"וש

 יד ןיא טכַארּבעג טרעװ תודע"תיבג עקיזָאדיד ךיוא

 היא ןיא ךיוא ןּוא ,ז"כ ןמיס ,"יארתב םינואגה

 ,ןיעװיג -- ןועװיג טָאטשנָא :גיײלסיוא םעניא

 .װ"אא ןירפיג -- ןיראפיג ,טגערפיג ךיא

 תייוש ,
 םייונש ןארַאפ ןענײז

 באה -  טגארפיג באה

 זיא אד ןדנאטשיג קימ ןעד ףיוא ךיא ןיב 'ג םויב 4486
 ןעד טימ ןיב ךיא טגאזג טאה 'נוא ןמוק הױג ןייא
 טיורב 'ב טאהיג טאה רע לסייו איד וצ ןגנג ידוהי
 ךיז טאה 'נוא ןבעג םיוג איד טיורב איד רע טאה אד
 דרעפ שאד טאה 'נוא ןטילש ןעד ףיוא טצעזיג ףיוא
 ןופ טאה 'נוא ןגנאג ךאנ זיא יוג רעד 'נוא ןבירטיג
 ןלפג רטנור ןייא דע זיא אד ..ןיסערפיג טיורב ןעד
 טכאמיג רישאװ שאד ךיז טאה הצש ןייא לאו 'נוא
 .טלזעלביג ןוא דאר ןײא זא םיא רהיא

 טעריג טאה 'נוא זיוה ןיא רימ וצ ןמוק זיא היוג ןייא 7
 שנאמסוז 'ר המלש רעד זד ..גנאב ריז רימ טוט שע
 ןירעג טעה ךיא ןראוויג ןקנורט רעד ןטכענ זיא רדורב
 טנה איד טאהיג טשינ רימ באה ראנ טנװטריג ךיבענ
 רע טכרפיג ךימ באה ןעד ןבעג ןלעװ טינ ךיא באה
 טינ םיא ןבאה םױג יד .ןפעלש ןיירא טימ ךימ טעװ
 טאה ןימוק וצ רעד ךיוא חלג ןייא זיא אד .ןפלאהיג
 ןעד טינ שטע טפלעה םוואװ ןיגאלשיג ןרעיופ יד
 .ךיבענ ידוהי

 .צ"ש ןמיס ,תונשיה ח"ב ת"וש ןיא -- 147 ןּוא 6

 איז טאה אד ןבילבג ןוטניה ןינעז רנעטקראמ יד .8
 רענעטקראמ יד ךיז ןיבאה אד ןילאפ רביא אנוש רעד
 'נוא ...ןיראוויג ןיסאש רעד עלביל זיא ןירעװ ןעלצוו
 םינש 'ב ןוש ויא שע .טאהיג ךיז אייב ןוממ ליפ טאה
 הנייז םידוהי רנעטקרמ איד ןופ באה טרעהג ךיא שאד
 װ ,םירבח

 .ח"צש ןסינ ג"כ 'ב םוי
 .ט"נ ןמיס ,תושדחה ה"ב ת"וש

 ֹו :קחצי רב (אאקצאל בתכ ((49
 תב השא יד שאד ת"כעמל עידומ ןיב ךיא יבוהא

 זיא י"רב יבצ רמכ תא ןימונג טאה איד ךנתח חנ 'ר
 ןיזעוויג אייב רעד ןיב ךיא ונייהד ןיראווג גרהנ ה"ועב
 ..ןיראויג גרהנ זיא ןוא ןיזעוװיג ןד םיא ןעמ זא

 ןיא 'װירּב ןּוּת טסקעט רעד ןדי ןײק טשינ זיא'ס (א

 ,גנּוצעזרֶעּביא ן8

 ַולַא
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 :ד"יב ינפב לאלצב דיעה (0
 טאה אקצאל שאװ בירב םעד טנאיליג באה ךיא

 ךייא עידומ ןיב ךיא ..ל"ז רעװש סניימ וצ ןבירשיג
 שילקיניא רעיא שאד טגאזיג רימ ןיבאה םידוהי זא
 ןאק ךיא ןוא .גרהנ שיװיג זיא קחצי רב יבצ ןאמ
 םיא באה ךיא ןעד לואװ המיתח ןוא בתכ שיקצאל
 ...ןביירש טנרעליג
 / רימ זיא שע :יקװאניסמ צ"שה קחצי ר"ב יבצ דיעה 1

 ןילאז טאה יבצ רמכ ןעמ שאד םעפה ותואב זאד עודי
 ןײמ וצ טביירש טעב ךיא טערג רע טאה ןייז ןד
 םוא רע זאד ןיסייר ןיא ןישטאוואלאה ק"קל בייװ
 וצ גידלוש זיא רע איו טגאזיג רע טאה 'נוא ...טמוק
 טאה םויב ובו ...םילקש םישש יוג ןייא ןישטוואלאה
 ןיראוויג רבקנ זיא נוא ןגיוא ןיימ רפ טפעקיג םיא ןעמ
 ןבל הדשב תבט 'י

 .ס 'ס ,תושדחה ח"ב תיוש
 ןיזעויג זיא אד אװאנליהאד וצ ןיזעװיג ןיב ךיא 2

 ןופ חלג רעד ןמוקיג זיא אר קצטאלפ ןופ ףיולמוא
 חלג םעד וצ רעה קילאפ ןייא טיריד בלעז קצולאפ
 םיא ןיבאה םױױג איד ...קילאפ ןייא ךוא זיא רע
 ןמ ..טריפטנעיג ןיא רע טאה אד טנערפיג תוצומש
 ףיוא טוט טקנ ןיגאלשיג פא פאק ןעד םירמוכ יד טאה
 בייל סייװ ןייא ןייפ ןייא טאה רעד ןיגיל זייא ןעד
 טאה רע זאנ יחוה ןייא ךוא ןוא טאהיג ךיז ףיוא
 ריביא קצאלפ וצ ריטצלע זיא אד רעד ןיסייהיג לאומש
 ןיצראווש ןייא טאה רידנא רעד 'נוא ,ןיזעוויג ןידוי יד
 טנעקיג ךיוא רע טאה ןיטירד ןעד ןוא טאהיג דראב
 ...ןיסעג ראפ ןימאנ ןייז באה ךיא רעבא

 אנליווד אתמב ,ג"כש ,וומת ג"כ
 ,ה"צ 'ס ,תושדחה ה"ב תיוש

 "עשוהי-ינפ, ת"וש .אזוו

 "המלשייניגמ, ןּופ רּבחמ רעד ,ףסוי ר"ב עשוהי 'ּר
 ענליו ןיא ןריוּבצג זיא ,"עשוהי-ינּפ, ת"וש יד ןּופ ןּוא
 -מעל ןּוא לשימעשּפ ,ענדָארג ,ןיטקיט ןיא בר ןעוװצג ןּוא
 (1639 -- ןָא ט"צש ןּופ עקָארק ןיא הבישי-שאר ךיוא ,גרעּב
 תובּוׁשּת ענייז .(1648) ח"ת ןיא ןּברָאטשעג ןטרָאד זיא ןּוא
 רעד .ה"י ןט17 ןּופ טפלעה רעטשרע רעד וצ ןרעהעג
 -רעד זיא "עשוהי-ינפ, תובּושּת ענייז ןּופ דנַאּב רעטשרע
 רעטייװצ רעד ןּוא (1715 ה"עת םַאדרעטסמַא ןיא ןעניש
 די-בתכ ןיא רָאי טרעדנּוה ייװצ רעכעה ןגעלעג זיא דנַאּה
 .גרעּבמעל ןיא 1860 רָאי ןיא טשרע ןענישרעד ןּוא

 ; עּבַאגסױא רעטשרע רעד ןּופ ןעמונעג ןענייז ןטסקעט יד
 ןוא 22 .3  ,ייפוייתלללכ; ,רציבמה 1 רח צז

 .ח"צק ןמיס ,"םש-ישנא, ,רעבאּב .ש
 ןימינב ר"ב בקעי רמכ אנמדקל אתאו ...אתלת בתומב 2

 :זנכשא ןושלב ל"זו ...דיעהו ףלאוו
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 ןידנאטשיג זיא ןידנאטשיג קראמ ןעד ףוא ןיב ךיא
 טבייה היוג רנייא טימ אפור היתתמ ר"ה ןב ידוהי ןייא
 טגאז היוג יד סאו וטשרעה ןא רימ יצ ידוהי רעד
 היוג יד טביה וזא .להאוו טשינ איז אייטש רפ ךיא
 ידוהי רעד טביה בא ידוהי ריוקארק ןייק קנע טיג ןא
 ןייא זיא סע היוג יד טגאז ,טשינ סייו ךיא ןא ל"נה
 -יג טאה ןיא ןיטירג ךרוד רימ טייב ידוהי ריוקארק
 ץירפה לצא ןיזעװג רעװ ןיא ריא טיטייר רע טגאז
 ץירפ רעד סע איװ טלייצ רד ריא טאה ןיא יקסילאז

 ביוא ןיקנעדיג טינ ןאק ךיא ןאטיג חכ ןייא םוא טעה
 טעה רעדוא ןיסומשיג םיא טאה ןמ טגאזיג טאה יז
 רעד ןיטיריג קצװא זיא ידוהי רעד זא .ןיסיימש ןילעוו
 ןוא ױיא וצ ןיטייר וצ ןימוק ץקש ץירפ ןייא זיא ךאג
 ךאנ רעד .ןיטורג קעװא ךיוא זיא ןיא קירברה רעד

 איז טגאזיג ןיבה ןיא רימ וצ ןירעיוט ןימוקיג ןינעז
 ןיא ידוהי ןייא ןיבאה איז טאהיג בעזנאּפ ןייא ןיֿבאה

 טאה היוג איד איו דיעה דוע ..ןעבארגיב דלאוו
 יװארואל ןיא טאהיג טאה ידוהי רעד איװ טגאזיג

 ןירעיופ איד ריא ןבאה ךא .דמעה גיל ןייא ןיא ןאפ
 ןיזעויג דנאויג אפאק ןא רהעז זיא רע איװ טגאזיג
 . ןיזעװיג טקאהיג פא םהיא זיא דנאה ןייא ןיא

 :א"לב ל"זו ..קחצי רב השמ רמכ דיעה בוש (4

 ןופ זיא רע אד ל"נה ידוהי ןעד ןיהעזיג באה ךיא

 .ישידנילאפ ןייא טאיג ןא רע טאה  ןיטוריג ןיניה

 .ףיוא שייליפאק ןסייו ןייא ןיא יטרוג יואטסאלבא

 ל"ו ..שעלטענאפ םוחנ ר"ב םולש רמכ דיעה בוש (5

 :א"לב

 ןידנאטשיג ןינעז גאוה לצא ןידנאטשיג ןיב ךיא

 ביל ןתח ףסוי רמכו טיח יליקעי רמכ םידוהי יכילטע

 זױא היוג ןייא טימ טייל ירדנא טשנוז דנוא ס"לטנאי

 ידוהי ןייא איוו טגאזיג היוג יד טאה וזא ןילופ סורג

 ץירּפ ןײא ךאנ טגערפיג טאה ןיזעוויג ריא אייב רעװ
 ץירפה םע טגירקיג רעיז ךיז רע טאה ...יקסעלאז

 טכער טינ ךימ וטסרעװ טנאזיג טאה רע תונכשמ תמחמ

 וצ ןיגאלקיב דלאב וזא ךיד ךיא לעװ ןיטכיר בא

 .טשריבלאש איד םיא וצ ןא ץירפ רעד טבוה ּסבאקרטעפ

 ךאנ ךימ וטסליװ טריבלאש רפ טפלעה איד רימ טסאה

 ךא ..ןיטירוג קעװא ידוהי רעד זיא ווא ןיגאלק רֵּפ

 ר"וזאל ןייא טה ידוהי רעד איו טגאזיג איז טאה

 זיוא ךילזירק טימ דמלה ןייא ןיא טאהיג ןא ן"פוי

 .ןא ישטניפא יסייוו ןייא ןיא טייניג

 ;א"לב ל"זו ..סמולש דוד רב לעדוי רמכ דיטה בוש (6

 -יג הצירפ א זיא גאווה לצא ןידנאטשיג ןיב ךיא

 ידוהי ןייא איװ טגאזיג טאה םידוהי המכ טימ ןדנאטש

 ןופ טגערפיג ןיא יז טאה ןיועייג רימ אייב רעװ

 ..אקארק ןופ ןיזעוויג בישמ רע טאה זיא רע ןינאו

 ןיהעזיג איז טה דלאװ ןיא ןיגנאגג ךאנ רד איז זיא
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 דנאה ןיײא ןיא טקעדג וצ טסורח טימ ןיגיל גרוה ןייא
 -נאפאי יסייװ ןיא טאהיג ןא טאה רע ...טקאהיג פא זיא
 ,שירּפאק ןיסייוו ןייא ןיא ןאמילאד רוזאל ןייא ןיא עישט

 ננל ןייא טאהיג טאה רע ןעד ןייז טינ רחוס ןייק
 ..שטייניג זיוא ןייא דמעה

 .המות יפל החיסמ (א

 : :א"לב ל"וו ..,'היתּתמ ר"רהמכב ףֵסוי רמכ דיעה בוש (27
 ןעד ףיוא ןמוקג זיא היוג ןייא יװ טרעהיג באה ךיא :לײזו ...שעלענב םוחנ רמכב ארזצ רמכ רעבה דיעה בוש (2

 קנע טייג סע בוא טגערפיג טאה ןיא םידוהי וצ קרמ

 -סאפ ריא איװ טגאזיג היוג יד טאה ..בֹא ידוהי ןײק

 ןיועויג םהיא רביא ןינעז 'ב איװ טגאזיג ןיבאה סיכוט

 אליז ןיבאה יוזא אייז ןיגעק טרעוװיג ךיז פאה ןיא

 רעד רימ טאה ךיא ..טקאהיג בא דנאה ןייא םהיא

 יצ טסורח טימ טלאו ןיא טגיל רע איו טגאזיג ירּפּכ

 ףא שילפאק ןיסייװ ןיא טאהיג ןא טאה ןיא טקעדיג

 .ישטנופאי יסייו ןיא ןאמילאד רוזאל

 ל"וו ..יאבג לכימ ר"רה ןב לאושי רמכ דיצה בוש (8

 ;אילב

 היוג ןײא זיא ןיזעװיג קרמ ןעד ףיוא ןיב ךיא ...

 ריוקארק ןייא רקנע ןושלה הוב טגאזיג טאה ןימוקיג

 ןייא ןיא ןישוריג זיא רע טיגוהיג ןעמ טאה ידוהי

 שיועלש ןייא ןיא ןניפוי יווארואל ןיא ישטנופאי

 ...דמצה

 י.ןיצתו ..סיגב םהנמ ר"רהמכ אנמדקל אתאו .9ׂ

 :ל"וו א"לב
 היוג ןייא וצ טריפיג ךימ טאה רדיינש בקאי רמכ

 רעד טינ טרדנוצא באה ךיא ןיכארפשיג היוג יד טאה

 םידוהי איד בא ראפ טכיר טעריג בקאי רמכ טאה לייוו

 טאה .ןיטכיה ןיכאז הניד ליװ רעד ריד לעװ ךיא

 ןיא ןיטורג ךרוד ריא אײב זיא סע טגאזיג היוג איד ;

 יצ בייו ןיא טאה טגאזיג טאה רע אקארקמ ידוהי

 רע ..ליטרעב ץראווש ןייא טאהינ טאה ןיא אקארק

 תונכשמ תמהמ יקסעלאז טסייה רעד ץירפ ןיא יצ טייר

 טיר סאװ ףךא ןיכארפשיג ריטסעווש רהיא טאה ןבלה

 טרפ רע זיא .ןינגרה טרוד ךיד רע טצװ רעמאט ןיה אוטש

 ...ןיה ןיטירוג

 ל"זו ..לאומש רמכ ןב פפזריק יונמ ּרמכ דיעה בוש 0

 :א"לב

 היוג רעד וצ סיווטערפ ןמלק רמכ טריּפוג באה ךיא

 ידוהי רעד זיא סאו ןיא טגערפיג ןמלק רמכ יז טאה

 דנוא שילפנוק ןישייוו ןייא ןיא טגאזיג איז טאה ןיגנאגיג

 ישטניּפא יסייוו ןייא ןיא ןאמילאד יוא סאיקרוט ןייא ןיא

 יקסילאז ץירפ ןעד וצ טײר ..רעטגאזיג ריא טאה

 ..תחא עדאל רובע לובלב ןייא טאה רע וד תמחמ

 בנול ןייא :ל"זו ..קחצי רב הדוהי רמכ דיצה בש(61

 ןיא אד איו וצ רעה טגאזיג טאה ןיא ןדנאטשיג זיא

 טאה ןיא ריא וצ ןגנג רע זיא זיא (את"לסמ היוג

 ןיעװיג בישמ יו טאה 'וטסגאז סאו היא וצ טגאויג

 ןאק סע .,.טגיטכענ רביא ריפ אייב טאה ידוהי ןייא

 טנגיגיב רימ זיא טאטש רעד זיוא ןגנאגיג ןיב ךיא
 ןימוק זיא ידוהי ןײא טגערפיג ךימ טאה הױג ןייא
 שורג ןיא ןיטוריג זיא אד רעד אקארק ןופ ידוהי רעד
 ..ןייג טעריג ךיא באה ןילופ

 ןגנאג ןיב ךיא ..השמ ר"הב הירמש רמּכ דיעה בוש (3

 איז זיא היוג רעד וצ טייח יליקעי םע אקארק םוקמב
 היוג איד וא טרעהיג רימ באה ןיועװיג םייה רעד טינ
 היוג אוד איװ טגאזיג יליקעי רימ טאה זיא ןימוק
 ןיכאז ריא ןטכיר ריא לאז רע טגאזיג םיא וצ טאה
 .ידוהי םעד טימ ןיטכיר ךאז אוד ךױא םיא איז ליװ
 רעד וצ ביטש רעד ןיא ידײב רימ ןינעז ךאנ רעד
 ...ןימוק היוג

 ;ל"זו ...דיעהו דוד ר"ב םײה רמכ אנמדקל אתו 4

 רימ ןעמ טצה אוו ןילק ש"מא ק"קב ןיזעוװיג ןיב ךיא
 ןיגנאג ןיב ךיא רפכ ןיא ןירעװ םידוהי איװ טנאזיג
 ילפאק רמכ ןיזעויג זיא אד ףױה ןעד ןיא איז יצ
 אקארקמ ד"יה גילעז רמכ יװ טגאזיג טאה ןיא אקארקמ
 ןירעג ןע טליװ ןידראוויג גרהנ רפכל ךומט אד רעװ
 באה טלאוויג טינ טאה ץירפ רעד ןיבארג ףיוא ןיזאל
 ןיבעגיג תושר טאה ץיופ רעד זא ןיטצביג ןיא ךיא
 ...ןיבארג וצ ףיוא ןיא

 דיעה ו"צי םיאבגד שמש ל"ז לאומש ר"ב קחצי רמכ 5

 ;אלב לו

 ךינ ןיהע: לאז ןייג ןיסייהיג ךימ טאה יבר רעד זא
 ןאטיג ףיוא ןרא ןעד רךיא באה אד ?"נה ןמיס םעד
 ןַײא טעהיג טאה סיּכ םא ןטנוא רע זא ןיהעזיג דנוא
 ם"ור טפעהה םוקמב זיא ןוא ןױא םורק טפצה ןיגנִל

 .ל"פפ .ןיזעוויג

 ןיהעויג באה ךיא ,..דיעה ןרהא ר"רהכב םהרבא ר"רה (6
 לש ןורא ןעד טנופנעיג טאה ל"נה קזייא רמכ ןא
 ןיא סיכ ןא ןטנוא רע טאה אד ד"יה גילעז גרהנה
 וגינפל םידעה ודיעה ןכ :עופשב טאהיג טפעה ןיגנל
 הפ ..הנמתחו ונבתכ .ק"פל 'ת ןויס 'ג 'ה םוי םויה
 .שילאק ק"ק

 ףדנסכלא ר"ב םבָקִעי רמכ אנמדקל אתאו .,,אתלת בתומב (7

 ;אם"לב קיזװ ..ףיצהו

 ףךיא באה וזא ןבארגיג ףוא גרוה ןעד באה ךיא
 סיכה תהתמ טפעה ןייא טאהיג טאה רע איו ןיהעזיג
 םואנ .,ליקעלפ טיור ןייא איײב רעד ןיא ןוסכלאב

 ..ק"ַפל 'ת ןויס ;י 'ה םוי םתוחה
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 תשא םייח תב הרובד תרמ תא ולאשו ..,אתלת בתומב 8

 םינמיסהמ העדי םא םוקיִלֵא ר"ב גילעז רמכ גרהנה
 ד"יב ברח םע רמאתו ל"נה הלעב לש הפוגב ויהש
 ןיק ביל ןיצנאג טאה רע ל"הוב ל"נה שנועב הרמאו
 טפעה ןיא רגניפ ןא ןעד אייז סע טאהוג רעמ ןמיס
 ןיא סיכ ןיא טפעה ןייא םיציב איד רטנוא ןטּנוא ןיא
 רגוליש ןייא ליקעלּפ טיור ןייא דניא ןיזעוװיג םורק זיא
 ,,.סיורג

 .ק"פ 'ת אשנ 'ה השצג
 .ג"ג ןמיס ןיא -- 168 זיּב 153 ןופ עלַא

 הלאש יד ןּוא טלעפ תודצ-תיבג רעד ןופ ביֹוהנֶא רעדנ (9

 :ןתודע-תיבג רעד ןופ ץאז ןטצעל ןטימ ןא ךיז טביוה
 ןלזג רעד ןיא ןיזעוװיג גרוה אקארקמ ידוהי םעד

 .קידרוק ןיזצוויג זיא

 אדוי רב קיזייא רמכ אנמדקל אתאו .,..אתלת בתומב (0
 םע ןיטירג ןיב ךיא אד :א"לב ל"זו ,..דיעהו ץיואלפענמ
 רעד ןיא ןימוקיג רימ ןינעז אד ...יקסורג רפכל ינב

 טגאווש םוראוו טגאזיג רעמצערק רעד טאה אד ימצערק
 ןעדראוויג זיא גרהנ זאד אקארקמ ידוהי ןעצד תמחמ רהיא
 ןיא ףךאנ ןיא ןאטיג שטאה קידרוק חצור רעד ןיא
 שרוש ןעד ריד טרצוװ ינשעל םוצ אייג ...קיניטשמ רבח
 ..ןידראוויג טגרהיג זיא רע ואוו ןיגאז יצ ןיסיוו

 .קפל א"ת תוכוס מ"הוחד 'ג םוי

 רזעילא רב ןתנ רמכ אנמדקל אתאו ...אתלת בתומב (1
 :א"לב ל"ו ...רמאו

 תא ןיזעװיג גרוה טאה ןמ זד ןמוק זיא לוק שאד
 טכארביג רעה רדיילק יד טאה דנוא ..,ד"יה ריאמ ר"רה
 יד זיו רעװ טעריג ל"ז לאוי 'מ ןואגה טאה אד
 . ןאל אד רדיילק איד ןא זיא ןיזעויג שאו םינמיס

 ..ןיהעז רימ ןילצװ ךאנרעד םינמס ןיגאז
 .קפל 'ת םחנמל י"ח '3 םוי

 ר"י טרעפיג םוא .ןהיצ וצ גארפ ףיוא רדיװ געװ ןייז
 יכילטע ןופ ןימוקיג רעה הקצצ ןייא זיא ךאנ רעה םימִי
 -רעד ערהיא ןיא ןישיוד לארשי רב ןייא שד ..,םיירּפכ
 : ..עגושמ ןייא סלא גניג םורעה רעפ

 .גרובשלאקינ -- שײג (א

 ףכ ןיבו ךכ ןיב סאד ל"נה השמ ר"רהכ דיגה דוע (4

 ןימוקג רימ יצ םהיפ תנידממ תיבה לעב ןיײא זיא
 ןיא סאד טגאזיג טאה גיבלעז רעד ...ךאלב לשיפ 'קנ
 ןיא ןימוקיג םהיא יצ הױג ןייא זיא ןהיצ רעה ןייז
 ידוהי ןייא גאט יכילטע ןוּפ טײג סע טגאזיג טאה
 ...עגושמ ןיא סלא םורה דלעפ ןיא ןשיוד

 רדא 'א םוי :ל"זו ,,,לידנמ םחנמ ר"רהכ דיעה דוצ .1 (5

 ש"ג ק"קב זיא ל"נה ךאלב לשיפ זא רחאל םימי 'ב

 ...סוטליו ןעק ףראד ןייא ףיוא ןיגנאג ךיא ןיב ןיזעוויג

 ל"הוב יל דיגהו ןאיושיג רימ ףיוא ירפכ ןייא טאה

 ןיא זיא איה רעד ידוהי ןייא רפ סאד זיא שאו ןיימ

 דנוא ןולפ ףיוא טגערפ ןוא תיבל תיבמ םורא טייג

 ןייק געוו ןבלה ףיוא להאמנייא ןיא באה ךיא יצ ןולפ ןטוק

 טלעװ רע ןיפאליג רימ ןופ רעדיוו רע זיא טריפיג ש"נ

 ..ש"נ ןאק טינ ןוא ןולפ ףוא

 ה"כ 'ג םויב :ל"זו ל"נה םחנמ ר"רהכ דיעה ּבוש .ז

 ףראד ןייא ןיא ןיגנג ךיא ןיב ק"פל ח"צש ירשת

 ל"נה אוװטליו רפכמ תבש םוחת ןייא זיא ןייטאלש

 לרפכה טאה איװטליוו ןוא ןייטאלש ןשיװצ ךרדה ךותבו

 ןיא דלעפ ןעד ףיוא ןאירשיג רימ ףיוא רדיוו ל"נה

 ןיה זיא ידוהי רעד לאוו וטשייוו טגאזיג רימ וצ טאה

 םויב ..ןיכוז ןזאל להאמ שנעי טסאה אוד זד ןמוקג

 תומצע איד רביירש ןייז דיקפ סאד טאה רבצש תבש

 סאד ןיא אפירג סלא אד שרעמ שקינ זיא ןיא ןניפיג

 ..ןיגארט רפ תוער תויח רדוא םיבלכ יד ןעבאה גירביא

 ר"רהכ יריבחו ךיא ןיב ל"חצש ירשת ו"כ יד םויב 6
 תומצע יד ןיכוז וצ ןיגנג פ"נה השמ ךיא זא :א"לב ל"זו ל"נה גרוהה תשא הדיעה בוש (2

 ןיזעװיג ןייז ןינעז איז זא טנעק רעד רעדיילק ילא באה 0 טי 4 '
 ;ל"הוב השמ ר"רה דיגה םג (177 ריגאװש ןיימ ןופ ןיגילטנא טאה רע סאוו טיה ןיא םג

 טיִה רעד זיא סאד זא טנאק רעד ךיוא ךיא באה
 ,ןיזעוויג

 ,ד"נ 'ס ןיא - 172 זיב 9 ו

 .יודיעהו .,,םירקיה אנמדקל אתאו ..,אתלת בּתומב (3

 :דרעפיג םיא ל"נה השמ ר"רהכ רמא הלאה םירבדכו
 ר"הב םהרבא 'ר זיא תועובש 'ט רעדוא 'ח רפ

 רעדיװ קירוצ (אש"נ 'ק וצ איה ךיטיינש ק"קמ 'יתתמ
 הפ תבש רביא ןיא ...יבא לצא חראתנו טזייריג ךרוד
 חילש רדנוז ןיניה ןופ רע זיא םעד ךאנ ןיבילביג
 זיא טניילא חילש רדנוז רע יװ דנוא ןיגיוציג קצװא
 טשרדנא טינ להקה לכ רימ ןיבאה וזא ןימוקיג רע
 טלעוו דנוא ןיגנג אבט ק"ק ךאנ אייז רע טגיימ רפ

 ווא ויחב םדא ןב ןײק לייו יגנל ןייא באה ךיא
 ןב םהרבא 'ר ןעד זא ןיהעזיג םינפ שניא ךילטשנרצ
 ץנג תפומבו תואב ןיא ךיא זד ךטייגשמ 'היתתמ 'ר
 טגאזיג ףיורד ןיא זיא טראב ןייז שאד זד ןעק לואוו
 ..ןיבאה תוכז ןישורג ןייא זימ ותשא לארשי תב

 .ח"נ 'ס ןיא - 177 ויב 173 ןופ

 'ֿמכ אנמדקל אתאו אניוה אדחכ ד"ב אתלת בתומב (8

 ע"וילאב ע"תב דיגהו אקפורקמ ל"ז עשוהי רב קחצי
 ןיבאה אד איד ןיגנאפיג םינלזג באה ךיא אד :ל"וו
 ןיא ונייהד ןירעװיג גרוה ד"יה יבצ רב לאומש 'מכ
 יייהיג טאה ררדנא רד ןוא שנאוויל ןיסייהיג טאה ןלוג
 ץיויא ןיסייהיג טאה רטירד רד ןוא ץצירדנא ןיס
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 טיגרהיג ץטע טאה איו טגערפיג איז ךיא באה ןכב
 זא רעפרעד טנעקיג םהיא ץטצ טאה רעדורב ןיימ
 רימ ץטנאויל רעיופ רעד ןיזעוװיג בישמ רימ טאה
 עוז ןייא טאה רע טנעקיג לואו עללא ןעטלאה עללא

 טראב ןילעג ןיא וזא איד זא טאהיג ןקז תמיתה ןייא

 טאה רע .איד זא ןיזעוויג רישערג סאוו זיא רע ראנ
 טפוא טאה רע רפכ ןיא שניא אייב ןעוויצאג וצ ןינעלפ

 לאומש ןסיײהיג טאה רע ץישטער ןייק ןיראפ וצ ןיגעלפ
 יוזא ןנגרה ןילעז כ"ג 'א םעפ םהיא ןבאה רימ קינטאמ

 וװא טאהיג טלעטשיב התורבח טימ טכערטכינ ךאנ ךיא

 ןיכאז איד עללא :נוא טיגרהיג ע"עפ7 םהיא רימ ןבאה
 רדיו ךייא טמענ אד ןמוניג םהיא אי"יב ןבאה רימ זאוו

 ראשו רדיילק ןיבעג רדיוװ סלא ןבאה איז ינוא

 תדכ הבנוה .ןמוניג םהיא אייב ןבאה אייז זאוו ןיכאז

 ח"כ יא םוי םויה ונמתחו ונבתכ ד"יב ונינפב הכלהכו
 א"אלב ףסוי םאנ :קסיירבאב ריע הפ ל"בת וילסכ
 א"אל ןב ביל 'ירא םואנו ה"הלצז לקעי בקעי רבחה

 .קחצי ר"רהכ ןב ביל אדוהי םואנו ל"צו היעשי ר"רה

 .אס 'ס ,ב"ח ,אטילש

 מ"כ לש תישמ קהצי 'רב רועילא רמכ דיגה בוש 19

 רימ טאה אד םינלוג יד ןיבאה רימ אד .ד"יה לאומש

 טּפוש םעד ןיזעזויג זיא רעד ץערדנא ןלזג רד טגאזויג

 איד סאװ רעה ןייד טגאזיג טאה נוא ץיניוואהימ םדייא

 . םעד םהיא טימ ןעװצאנ וצ ףראד ןיא ןיגעלפ טשאה
 ..ןיועויג גרוה רימ ןבאה

 'א םוי םויה ד"ב 'ונינפב תֹוּפלהכו תדכ הבגוה ,..
 -יתח עקיּבלעזיד) קיסיירבאב ריצ הפ ל"בת וילסכ חה"ר

 ,ןרעירפ סאוו ,תומ

 תרמ השאה אנמדקל היתאו ..אניד יב אתלת בתומב (6
 :א"לב ל"הזו ...הדיעהו ןושרג ר"חה תב לירעפ

 יבארה 'ניא ןדנופיג ה"ע ןאמ ןיימ באה ךיא אד = -
 לקיטש םעד שיוא ןיב 'נוא ןיזעװיג רבוק ןונ םיא באה
 -יג טינ ה"ועב באה ךיא ןעד ןיראפיג סיורא יבראה
 ןופ טיוו טינ ןיב ןימענ ןהא לאז ךיא םעװ טסיװ
 סיוא דיקפ רעד רימ טאה אד ןױעװיג ליטעטש םעד
 םוא ןיזאל ךימ טאה ןיא טקישיג ךאנ םוקמ ןיבלעז רד
 וצ ןא רע טבוה אד ןמוקיג ןיה ןיב ךיא אד .ןירעק
 ןיבאה ןאמ ןײד סאו םינהחצר יד שיװ ינדוי יד רימ
 ןיא רדיילק שנאמ ןייד וטשאה אד ...טכארביג םוא
 באה אד ,ןזיויג םינלזג איד רימ טאה 'נוא ךילטסעק
 וזא ןנעק טאה איװ םינלזג איד וצ ןבוהיג ןא ךיא
 ילזג איד ןבאה וזא ןייז תיממ זיר ןייא זא ןאמ ןייא
 םוא ןֵטמ ןייד ןיבאה רימ יורפ ,טגאזיג רימ וצ םינ
 םעד ןיזעװיג טימ רטירד רד ךאנ זיא סע .טכארביג
 רעד זיא ךכ ךותב .ץיוויניװאה ןופ םעדייא ןייז טּפוש
 וטסגאז סאוו רימ וצ ןעבוהיג ןא רע טאה ןעמוקיג טפוש
 תיממ ןאמ ןייד ןבאה ןיוייא טימ םיהצור יד םידוהי
 באה אד ןיבעגיג ףיוא איז טאה ריטכאט טימ ןיזעויג

 ןיא באה גוא ןלזג ןטירד ןעד טקישעג ךאנ רימ ךיא
 ,ל"בת רדא 'ד 'ה םוי םתוחה םואנ ,ןעמוקיב ךוא

 ל"ז קיויא קחצי א"רהומ ןב ךורב היכרב םואנו ;עשוי
 .ה"הלז סחנפ ר"ה א"אלב יכדרמ םואנו :אריּפש

 .אס 'ס ,ב"ה ןיא--180 ויּב 178-- ווירב עלא
 רבאנה תמחמ שלזנא דוד רמכ דיעה ןויס 'ח יא םוי1

 -ארג ןיא ןיכוז ןיפלעה באה ךיא ל"ז קחצי ר"חב הנוי
 בארא ךיא ןיב ןויס 'ג 'א םויב גרובניקאה יצ ןיב
 ןיא םיגפ סאד ןישאװ בא ןיפלעה באה ןיא ןגיטשיג
 ..ןיזעװיג טצראװשראפ זלא ןיא ןיזעװיג רכינ טינ
 סיפ עדייב יד ןא ןיזיא יד ןעינפיג רימ ןיבאה םג
 טגאזעג ריפרעד דימש רעד שנוא איװ םינמיס טימ
 טאה לאמש לגר לש לזרבה וד ונייהד ומות יפל טאה
 ךארב ןייא ןימי ךאנו ץוחבמ גנעל רעד ךאנ ךארב ןיא
 טגראק רעד רנטסאקה יפמ יתעמש םג ...עצמאב רבישו
 ןידוי ןעד ןבאה רימ טמיריב ךיז טאה המחלמ לעבה
 סאד ןיא טכױעג ןיא זד ףיוא ןיבעג טירט ןייא הנוי
 .םינפ ןעד ךאנ ןיהעז ןיסייהיג זנוא ןבאה תוייג

 ןיא באה ךיא .דיעה לאינד רב לביל 'מכ ינשה דעה (2
 הרוצ ןייק זיא הלחתמ ןהפזיג ניא ןאט סיורא ןיפלעה
 ךיא באה ןישאויג בא לאו רימ ןבאה ןיופוויג רכינ
 ןיזעויג סײװ זיא ץיראו רעד ןופ םוִָמ סאד ןדניפיג
 ןדניפיג ךיא באה ןוייא איד ךיוא ןיזעוויג ךוה ןיא
 ירדנא זא טשרדנא זיא טגאויג טאה דימש רעד איו
 םירבח ענייז טאה תספתיג םינלזג איד ןמ יװ ןעד ןעזייא
 ןיא ךעג ןמ טאה טאהיג רהעמ ןוײא ןייק ןמ טאה
 ..קיטש ןיא ןיא ןייז טכאמיג רימ אייב ןעזייא ראפ
 טאהיג טאה ןעכיײצ ןייא רע סד ןיהעויג באה ךיא
 לש לגיר םעד טימ םיא ןמ ןעװ זא שאר םעד רביא
 זיא ץירחה בחור ןעד טעה ןעגאלשיג רצבמה ותוא
 ..רצבמה רעש לש חירבה זא ןיועװיג טיירב יוזא

 חספה רחאש 'ּב םויב .דיעה םוקילא רב בקעי רמכ 23

 איינ ףיוא ץלאה ןרעד ןופ ןיגנגיג ךיא ןיב רבצה
 המכשהב לדיז איינמ יוג ןייא טניגעגיב רימ זיא לדיז
 יתרמאו אירפ חא רעה ואװ טעריג ןא ךימ רע טאה
 סע ןײג גאט רפ רדוא טּכאנ אייב ראנ ןיוומ רימ ול
 אייּב זיא סע ראוו זיא שע בישהו רעכיז םיא ראג זיא
 -גיקאה וצ יד רדנא רד ןיא טנריק רד ןיזעװיג רימ
 רד ןיא ןכארביג זיוא ןיבאה ןיזצוװיג סופת ןנייז קרוב
 ןיא רע ןזיא ןיכערב סא ןילעװ ךיוא טאה ידוהי
 ...ןעללאפיג ןיירעה אפמוז
 לאו ןיא רע סד דיעה הנוי לש וסיג לאיתוקי ר"רתמ 4

 רע יװ םישובלמ איד ךיוא ץראו יד ןא טאה טנעקיג
 םישובלמ ןעגיּבלעז יד טאה ןהעויג הסיפת רד ןיא
 ולצא ואצמ םג .טגעק רד ךאנ רד רדיװ רע טאה
 ...ןטק רודיסהו ןיליפת
 ךרע? םויה .ל"ז ןושרג ר"ב 'היעמש ר"רהכ דיעה ם5

 ןייא ןיא םירפכה ןיב ןיגנג ןיזעוויג ךיא ןיב תוצובש 'ד
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 טשינ ךיא בוא טגאזיג רימ וצ 'ניא רימ וצ ןעמוק ױג
 גרובניקאה וצ רד ןיא ןיגנגיג ןידוי ןעד סע יװ סייוו
 .סקינ סייװ ךיא טגאזיג ךיא באה ןיזעוויג זיא ןעגנאפיג
 טנראק רד המחלמ לעב רד יװ טגאויג ױג רעד טאה
 "יג סופת ןינעז ידוי ןעד טימ איד רידאב רעד ןיא
 ןיא הסיפת רעד סיוא ןיכארביג סיוא ךיז באה ןיזעוו
 'א םוי ..ףיה לעּפייש ןיא ןעבילביג אד הלילב ןינעז
 ײל א"ת ןויס 'י

 יל"וו ץרפ 'רב יכדרמ רב לשריה ומכ אב ל"נה םויב (6

 טגערפיג יג ןייא ךימ טאה באל וצ ןיזעויג ןיב
 ןיזעװיג זיא סופת רד ןידוי ןופ סייו טשינ ךיא ביוא
 -לעב ןעד ןופ טאה טרעהיג רע יװ ...גרובניקאה וצ
 ןיזעויג סופת ןייז יד רדאב ןופ 'נוא טענראק המחלמ
 -ייהד טגנערביג םיא ןטעה ידוי ןעד איז זד ידויה םע
 ןיא 'נוא ןעגאלשיג פאק ןיא ןזייא ןייא םוא ןבאה וג
 יג רע ויב טקורדיג רטנוא 'נוא ןעפראוויג רישאוו
 .זיא ןבילב

 ךיא :ל"הוב יכדרמ ר"רהומ ןב יבצ 'מכ ןורחאה דעה (7

 ןמ יװ טאה טאהיג ןא רע יד טנעקיג םישובלמה באה
 ןא רע איד ןיזעוויג םישובלמה ןינצז טאה ןינופיג ןיִא
 ךוא ...זיא ןיזעויג הסיפת רעד ןיא רעיא טאה טאהיג
 ןאכב סופת זיא ידוהי ןייק םינש 'ג ןיא זד ךיא סייוװ
 ל'בת רייא שדחל א"כ 'ד םוי םויה ונמתחו ..,ןיזעוויג
 .ןגרופשלקיגנ ש"נ הפ ,יל

 :ש"נמ םהרבא 'רב אדוי 'מכ הנורחאב אב דעה 8
 לעב ןייא ןמוק ןיא גרבראה ןיימ רפ ןיסעזיג ןיּב
 ךימ רע טגערפ ..ןהעזיג ןא טשנרע רימ טאה המחלמ
 בישה ,הנוי הזיא יתרמא טנעקיג הנוי ןעד ריא טבאה
 רנייש ןייא זיא יתרמא .ןיטאר רפ טאה ןידוי איד רעד
 בישה .טגירקיג לייט ןייז רבא טאה ןיזעװיג לעגייפ
 ןײא טימ ןעגאלש רד ןבאה יז וד יל רמאו טינראקה
 איד .ןיפראוויג רישאוו שניא ןיִא ןבאה :נוא ןיגנאטש רנויא
 רע זד ןעגאלש רד םורד ןיא ןבאה איז טגאזיג ןבאה
 אט וצ הליזג יד טאה {טו'ריפיג ןא איז ןיא

 .ב"ס 'ס ,ב"ח ןיא - 188 ןיּב 181 ןופ

 םחנמ ומשש 'א שיא אנמדקל אתאו ,..אתלת בּתומב (9

 :א"לב ל"זו ...דיעהו ארטסוא ק"קמ המלש רב
 ןיא שע תוצרא שלשמ תוחילשב ןיטיריג ןיב ךיא

 ײז ןשיוא איד טײל ןיכוז וצ םינש העברא ךרעב ןוג
 תוצרא 'ג יגיהנממ באה בירב ךיא איװ רבייוו יריא ןופ
 טניגעגיב ךימ טאה אד ןיב ףיוראד הלושמ ךיא סאד
 ןיראפיג זיא ץנעממ ידוהי יא זנכשא א"טיז איד רטניא
 טנעקיג טינ ןיא באה ךךיא םישנו תולותב טימ
 ..קודצ ר"ב השמ טסײה רע טגאזיג טאה רע
 ליװ ולא םיקסעב שטײר איד לייװ טגאזיג רע טאה
 יד ןיא שניא טימ זיא סע ןענאז סאו כ"ג ריד ךיא
 יכדרמ 'ר טסײה רע 'א קלאפ טרדנאויג התוובח

 ךומס ונייהד ןיראוויג טגרהיג רבא זיא רע קחצי ר"רהב
 טאה ר"ינב לש ליח לע ןיפארטיג רימ ןיבאה ג"ניבל
 ןיפ ליפ ןינעז ןעמוניג קצװא ונל רשא לכ זנוא ןמ
 "יג רביא טסקעז בלעז ןנעז ןדראוויג ןקנורט רד זנוא
 התימל דצ ןיגאלשיג ל"נה קלאפ םעד ןמ טאּה ןעבילב
 ףיא ןעכארטשיג רע טאה ...ןעדיײר ןנעק םאק טאה רע
 גיטריב ןיב ךיא ךיא באה בײװ ןייא רנוק ןייק באה
 תב לריצ טסייה בייו ןיימ א"למובלל ךּומס ב"איצממ
 המשנ איד ויב טראהיג ךיא באה ...יקאסוומ ריאמ 'ר
 ק"קל ןיפאליג ךיא ןיב ךאנ רד ןיגנגיג סיוא םיא זיא
 רד ןיא טייה ריטוט ןיריפ ןיזאל םיִא באה גניב
 ..ןיבארגיב םהיא ןמ טאה אד טאטש

 .ט"צשה וילסכ יד 'ה םוי

 :א"לב ל"וו ל"נה םחנמ רמכ דיגה (0

 אטיז רעד אייב םהיפ ןופ דנאל ןיא ןעמוקיג ןיב ךיא
 טנעגעגעב ךיא באה וזא זנכשא ןופ ץינערג רעד ןיא
 "ותבו םישנ טריפיג טאה רד ןקז שיא ןייא דלעפ ןיא
 ןיועװיג רפסמ רימ אייז ןבאה .וצ גארפ ןייק תול
 ריגעל םעד ףיוא ןיפארטיג טאה ןקז שיא רעד סאד
 רע טאה ןעמוקיג םוא איז ןופ ליפ ןינעז רינאב לש-
 זיא ןאט ןײמ סאו ראפ ךיא ןיה איו טגערפיג ךימ
 ..תונוגע קסעב תוצרא שלשמ קסעתמ ןיב סאד יתבשהו

 ילתפנ עישוי ר"ב ביל אדוי רמכ רקיה דיעה בושו (1

 :א"לב ל"זו .,.זמריוו ק"קמ
 ךיא ןיב ק"פל ף"לא ו"ית תנש דקתשא םירוּפכה םוי

 לעב ןיימ טימ דנאל ןיזורפ ןיא הצדמע וצ ןיזצוויג
 לש ויחא שליתיז בקעי ומשו טרופקנארפ ןופ תיבה

 הריד רקוע טאה רד .טרופקנַארפ ק"קמ שלתיז רזיל
 שיורא ןיללא רדיװ זיא ןיא ןיירא ןילופ ןיא ןיזעוויג
 לײװ ךיא ןיימ ךיא טעריג רימ וצ רע טאה ןעגיוציג

 ןסייה רפ רימ זיא ןעלופ ןיא .םיבוהז האמ ןענהיד רפ
 ןײא ןיגנערב לעװ ךיא ןעוו םיבוהז האמ ןדראוויג
 ןשיװצ ןרדרװיג גרהנ זיא תיבה לעב ןייא סד תודע
 -שויג דמלמ ןיײא זיא תיבה לעב רד ץנעמ ןוא גניב

 רע טאה טרופקנארפ וצ .טרופקנרפ ק"קב זאה ליוונז תיבב ןיז
 ןיא גניב ןייק ןראפיג זיא רד ןעמוניג בייוו ןייא טאהיג
 טזאליג םהיא ןמ טאה ןיזעװיג דמלמ ןייא ןיטראד זיא

 תניתנ ןיגעװ ןיפ טפשמ ןייא ףיוא ץנעמ ןייק ןעליוה
 ןיגעו רטנוא ןענוציג גניב ךאנ זיא רע איװ ןבלה

 ןעמוק איז רביא תומחלמ ילעב ןייז חילש ןייא טימ
 .סוש ןײא ךרּוד ןיזעוויג גרוה ידוי םעד ןבאה בניא
 בייו ןייא ךאנ רע זא ןעדראוו ראוויג ןמ טאה ךאנ רד
 .בקרי םיעשר םש טעריג ןמ טאה ןילופ ןיא טאה

 ,ל"בת ירשת ביי 'ב םוי

 ק"קמ לתיז קּהצי ר"ב בקעי רמכ אנמדקל אתאו .8
 ;ליזו ;; םִיפ

 ןיא רע יכדרמ 'ר פ"פ וצ ןעסייהיג טאה רנייא
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 תיבב ןיועװיג דמלמ ןייא זיא ןילופ תנידממ ןיזעוויג
 רע טגאזיג טאה םינש השש ומכ זַאה ליװנז רמכ
 ליװנז ןעמוניג בייוװ ןייא טאה רע ןכב ןמלא ןייא רעו
 טכאמיג ךיוא הנותח טאה ןיא ןיגלשיג סנק םהיא טאה
 ןיא רפ ןעמוניג ףיוא גניב ק"ק םיא ןיבאה ךאנ רעד
 ןייא ןילעז ןיבאה איז סד ןיב ןיקסּפ רתיהו רוסיא בר
 םוריח שער תעשב ןיזעוויג זיא ןימעג ףיױא בר ןיטכער
 קנאצ ןיא ץנעמ ק"ק ןיבאה איּהה תעב המהלמ לש
 'ר ךאנ טקישיג איז ןיבאה יױזַא רדננא רטנוא טאהיג
 שגעװ קיר וצ ןיזעװיג איז אב רע זיא ל"נה יכדרמ
 ןיגעװ רטנוא תילש ןייא יוג טקגידיג ךיז רע טאה
 איװ תלזגיב איז ןיבאה םיבכור ןאמוק איז רביא ןעניז
 איז רע טאה ןיטיריג קעווא איז ןיפ ןינעז םיבכור איד
 ןנב םורד ןדניפיג איז ליו רע טגאזיג טאה טירדיג
 יכררמ םעד ןבאה ןיא טרעקיג םיא רעדיװ ךיז ןבאה
 גנאל גרהנ זיא ל"ז רטאפ ןיימ ..,ןיסאש רד ל"נה
 רעטאפ םניימ ןופ טייװ טינ שוריגה תעשב ןעדראוויג
 .טגייליג ל"נה יכדרמ םעד ןמ טאה

 ,קסירב ק"ק הפ ל"בת רייא יז 'ד םוי

 רךמכ תנמלא לחר תרמ אנמדקל אתאו ...אתלת בּתומב (2

 :א"לב ל"זו ...הדיגהו ל"ז ץ"כ 'ידבוצ
 ןיא באיצמ ןשיװצ םוצטערק ןיא ןיזעוויג ןיב ךיא

 ךימ טאה ןדנאטשיג ןיא תבש רביא אלמובול ןישיווצ
 טינ ויא ל"נה גירברה רד סיוא ב"העב ןייא טגערפיג
 טרפטנעיג ךיא באה היח הנמלא ןייא קסירב וצ ךייא אייב
 תב לריצ טסיײה אד זיא הנייא ןייז רעמ ןייק לאז שע
 תודע סאו זד טרעהיג סיפע רבא באה ךיא ריאמ
 רעד ןֹוא ..ןידרעװ רּתֹומ לאז יז זא זיא ןיילאפיג
 ץטכעריג ןאק ןעמ ןאמ רטוג ןייא זיא ל"נה ב"העב
 .זיא טיג רע בוא םנייא ןינעק רעד

 יל ט"צשה לולא ךיז 'ב םוי םויה

 דוד ר"הכב םייח ר"רה אנמדקל אתאו ...אתלת בתומב (3

 :א"לב ליזו ...דיגהּו
 ףלאװ 'ר טימ ןייהעזיג ךימ ךיא באה טרופקנארפ וצ

 זיא רע טגאזיג רימ רע טַאה אז גארפמ שליצנעמ
 ךיא סחנפ 'ר תשא אזיפ זיא בובל ק"קב ןיועװיג
 רקוח לאז ךיא ןיטעביג ךימ יז טאה ןיזעוויג טראד
 ןייא טאה יכדרמ 'ר טסײה םנייא ךאנ ןייז שרודו
 ןינעק טלאז ךיא בוא רימ ייב טניד לריצ טסייה ביי
 תודע ןייא רדּוא טג רּפטנייא םיא ןופ ןירעװ ראוויג
 ..םיבוהז האמ החרט ןיימ רפ ןבאה ךיא לאז

 :ל"זו דיעהו .,,םייח ר"רה ףיסוה בוש (4

 *ר זד טושפ לוק פ"פ וצ טרעהיג ךיוא באה ךיא

 םּוצ ןיגנג ןיב ךיא ןראויג גרהנ זיא ל"נה יכדרמ
 טאהינג ד"ב ןייא טאה רע ל"גס ליטפעש ר"רהמ ד"באה
 םהיא ךיא באה אד ןראל רפ שע טאה ןיא ץנעמ ןופ
 סאוו וּתשֹא הנוגע יד בוא טנייט רע איו טגערפיג

 בישהו ל"נה ד"יב ןיד פ"ע רתומ טרופקנרפ וצ זיא
 רהאלק ץנג טינ זיא זיורד ןירעל טשומיג טאה ןמ יל
 זיא שטימס םײח ר"רהמ טסייה רעניא רבא ןיזצוויג
 ןיא ד"יב סאד טגאזיג טאה רעד ןדמל רעשווג ןייא
 רעד טראיינ ןיזעויג רתומ אוי רעװ אד ןיזעויג טינ
 ןײא טינ לאז ןיגעװ םלוע ןיפ יוזא םורד טער בר
 ,ןיראל רפ ד"יבזד טאה רע זד םהיא ףוא ןיבאה תומוערת

 :?"זו ..,דיעה בושו (5

 ןייז ןיא טרופקנרפ וצ בייוו ןייד ןיהעזיג באה ךיא זד
 ןהעזיג ךיא באה זד רטאפ םניז ךאנ קחצי טסײה דנוק
 איו ותשא יל הרפס םגו הגירה לש ד"יב םעד ךאנ
 'ר טימ ןאט ןותיח םעד טלאוויג איז סאה וד םדוק
 ביי ןייא טאה רע איװ טגאזיג ןמ טאה ל"נה יכדרמ
 ןהאט טלאװיג טינ ךודש ןעד ךיא באה אד ןילופ ןיא
 ביװ ןייז איו טגאזג טאה ןעלופ סיוא ןעמוק רניא זיא
 הנותח רעד ךאנ ןיא הדיל תעשב ןיבראטשיג רעװ
 .טבעל ביוו ןייז איו ןראוג ראוװג ךיא באה

 .ג"ּת ירשת 'ב יא

 תודע ןאכ בותכל ונבשייתנ ל"גת ןושחב 'א םוי םּויה (6

 שיאל קוחומ ןמאנ דחא שיא ונינפל דיצהׂש המ 'א
 ר"רה םשב זנכשא תנידמ לכב ומש עדונו תורשכב רשי
 ותריד רקע תומחלמה יגפמו ןישיװ ריעמ אפור ןמלז
 טאה רנייא .ותודע ךל אהו ..,ץילאבאק ק"קב בשייתנו
 רד ..קלאפ ןיא ןיזעויג זיא רע יכדרמ 'ר ןסייהיג
 אבצה רש תשא ץנילבאק ןעק טכארביג טאה יכדרמ 'ר
 ןיועװג זיא 'יוג ןייז שיװ טמא ןדייל רד ארקנ היהש
 איד ל"נה יכדרמ 'ר טאה אד תפרצב רשא ץימ ריעב
 טכארביג ךרוד רסיקה לש ליח םעד ךרוד ל"נה היוג
 סאד רע איװ םלועה לכ יניעב שודיח שורג ןייא זיא
 טאה ל"נה שייװ טמא ןדײל רעד טכארביג טראפ טאה
 ךאנ תוריכש ןייז רפ ןיבעגיג הנתמ השורג ןייא םהיא
 ןייא זיא ןיירא לֹוש ןיא ןמוק לאמ ןייא ךיא ןיב םעד
 ןײז טייל ידמערפ לוש ןייא ןיזעויג לימצזיג שיורג
 איד .ץימ לש לילג סיוא ןיזעוװיג ןייז ןיראפ וצ ןמוק
 היוג יד טאה שאר םעד רעד יכדרמ רעד טגאזיג ןבאה
 .ל"כצ .ןדראוויג גרהנ זיא ,טכארביג

 ונכשא םהרבא ר"ב קחצי ר"רה הלענה דיעה בוש (7

 .רעד יכדרמ רעד זד עודי רימ זיא זד אלייב ק"קמ
 יוג שיײװ טמא ןדייל ןעד טכארביג ךרוד טאה אד
 איװ ןיזעװיג שודיח ןייא זיא ץנעלבאק ןייק ץעמ ןופ
 טקנעשיג םהיא טאה רע טכארביג טראפ איז טאה רע
 יג ויַא ל"נה יכדרמ 'ר לש מ"ומ ןייז .,,םימודא האמ
 ,..רנלעז טימ טלדנאה אד רד ריטנעד אקראמ ןייא ןיזעוו

 ןואגה ןב לאומש ר"רהומ ףולאה הלענה דיעה בוש (8
 שאר םעד טאה יכדרמ 'ר רד .פ"פ ק"קמ ןרהא ה"ומ
 "וניג בײװ ןייא טאה יכדרמ 'ר וצ טכארביג היוג
 ..קחצי טסייה דנוק ןייא טאה ןיא ןכטוי המשו ןעמ
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 בתכב תודע המכ ןינעז ל"נה יכדרמ 'ר םעד ףיוא
 רע איו טרופקנרּפ ןײק ץימ ןופ ןדראויג טקושיג
 ריתמ ןילעװ טינ ןיכטוי איד טאה ןעמ ןעדראוויג גרהנ
 .ל"כע .תודע איד ףיוא ןייז

 .ג"ס 'ס ,ב"ח ןיא -- 198 זיב 189 ןּופ
 ליװגז לאומש ר"הב סומינולק מ"כ אנמדקל אתאו ... (9

 :דיגהו אקארק ק"קמ
 ךותב רוגעל םוצ זנכשא תנידמב ןיטירג ןיב ךיא,

 רימ טימ טאה ןכב ןאייצ יכילטע טימ תומחלמ ילעב
 טגערפיג ךימ ןוא ת"לסמב המחלמ לעב ןייא טצריג
 ןס"היג ומשב טָאה אקרקמ ידוהי ןיא טנעקיג וטסאה
 םהיא ןופ טגאזיג תוצומש רימ טאה אקארקמ לערסיא
 ןיגנאג זיא ןוא ןיכאמ וצ ןירנ ןייא וצ ןיגעלפפ וצ רע
 רעד ןעװ ןיגגאגג ךאנ ודיב ולקמ קר ןיטיריג טינ ןיא
 ןיא לערסיא גיבלעז רד ..טאה טקוריג ךיז ריגעל
 ..ןיזעוװיג גרוה םהיא ןבאה ןרעיופ ,ןידראווג טגרהיג

 .ה"ס 'ס ,ב"ח .ז"ת תנשב
 ךוד רב ריאמ ר"רה אנמדקל אתאו ,,,אתלת בתומב 0

 :א"לב ל"זו ...דיגהו אציווהאל ק"קב ץ"ש היהש
 ידוהי ןייא ןיזעויג זיא אציווחאל וצ זניא אייב

 טגערפיג טאהיג ךיא באה ?אראנ םייח ןסייהיג טאה
 טסייה רע טגאוג טײל ןיבאה טזיא ידוהי רעד רעװ
 ןיזעוויג רע זיא ןכב זאלג טימ טלידנאה רע לאראנ םייח
 טאה ןיא אציװחאלמ תואסרפ 'ב טוה יד ןיא ןיראפיג
 הריזג איד ראפ טוה איד ןיא טמאיוזיג ןכַאװ עכילטצ
 םידוהי ליפ ןינײז ןיזעװיג זיא הריזג איד אד ןיא
 הריזג יד ךאנ ןמוקיג זיא אד ןיראוויג גרהנ ה"וצב
 יג טאה ןיא ל"נה םיײח רמכ לש ופתוש שיבייפ רמכ
 ןיראויג גרהנ טזיא לאראנ םייח ןבלעז רד זד טגאז
 ןינצק טינ םהיא טאה ןיא טכיזיג םהיא ןעמ טאה אד
 ןיבאה ןיגנאגג פא זיא איינש רעד אד ב"חאו .ןניפיג
 םיוג איד ראפ ןאטיג טאר ןייא םיתב ילעב ירזנוא
 הריזג יגורה איד ןופ גרוה ןייא ןדניּפיג טרעװ הכלעוו
 ןייז סע ןעד ןיבעג רלאט ןייא איז ןילעװ אד ל"נה
 ןדנופיג םיוג יד ןיבאה וזא .ןיראוויג גרהנ םידוהי ליפ
 אד אצניװהאל ק"קל טכארביג איז ןמ טאה אד םיגורה
 רעד ןיבאה ןוא טנעק רעד םיתב ילעב איד איז ןיבאה
 םייח ןיזעוװיג זיא םיגורה איד ןשיװצ רנייא סאד טנעק
 םעד ןעמ טאה ה"צש לודגה תּבש םיא .ל"נה לאראנ
 ...טכארביג לאראנ םייח
 "חאל ק"קמ אדוהי ר"ב ןרהא רמכ רקיה דיעה בוש 1

 :אילב ל"זו ...אציוו
 טאהיג ןעמ טאה החנמ תעל ל"נה לודגה תבש םיא

 ןדנוביג זיא רע גרוה ןייא אציװחאל ק"קמ טכארביג
 ןיבאה טנעק רד טייל איד ןיא ןבאה אד ןיזעװג
 זאלג טימ טאה אד רד ןיזעװיג זיא שאד טגאזיג
 .לאראנ םייח ןסייהיג טאה רע טלידנאהיג

 .ק"פל ח"צש ןויס ו"ט םויב ןיזינ ק"ק הפ ..

 פיל אדוהי רמכ רקיה אנמדקל אתאו .,,אתלת בּתימב (2

 :א"לב ל"זו ...דיגהו טיציױל ק"קמ דוד רב

 ןיגעלפ טאה אד רעד םײח ןעד טנעקיג באה ךיא
 ןיזעװיג זיא הרױג יד אד וזא .זאלג טימ ןילדנאה וצ
 ןיײז אד אציװחאל ק"קב ןיזעויג םעפ ותואב ךיא ןיב
 טאה אד לארשימ תושפג םישמח ןדראװג גרהג ר"הועב
 ןינעז תושפנ ב"י רבא טגנערביג הרובק וצ איז ןעמ
 ןעגנאג פא זיא איינש אד רעד ּכ"חאו ןיגנאגיג פא
 ןדנופיג ןעמ טאה אד ןיועװיג ןימא זיא רעסאװ יד ןיא
 דנעה איד ןיזעויג ןדנוביג זיא רישאוו ןיא גרוה ןייא
 טייל עכילטצ ןיבאה וזא זלאה רעד ןיא סופ איד ןיא
 טיורג זיא רע לייו סע טזיא ריפאש םהרבא טניימיג
 טזיא סאד סאד טנעק רד ןיא באה ךיא רבא ןיזעוויג
 ,ל"נה ןיזעװיג םייח רד

 בקעי {רובהה ןב רדנסכלא רמּכ ןיצקה דיעה בוש 3

 םע ןיפאליג הריזגה תעשב ןיב ךיא :אצניװחאל ק"קמ
 תבטב הרשע םדוק המכשהב 'ו םויב טיה איד ןיא יתשא
 רמכ תא טשיװ רעד אד ךיא באה אד ה"צש תנשב
 שגיא וצ קינטיה רעד טאה ןכב .ל"נה לאראג םייח
 ךייא רפ ןכוסמ זיא סע ןעד ךייא טמיוז טינ טצריג
 יוא הקיסאפ שריגאוש ןייד ןיא ןריפ ךייא ליװ ךיא
 ל"נה םייח רעד ןיא הקיסאפ איד ןיא ןיגנאג ךיא ןיב
 טאהיג ןא םייח רד טאה אד ןגניג זנוא טימ ךיוא זיא
 .סקיב יגנאל ןיא ןוא טראק ןייא 'נוא אטרוק ןייא
 קיר וצ קינטוה םעד טימ ןגניג ל"נה םייח רעד זיא אד
 רעד ןיא יתשא םע ןבילכג ןיב ךיא ןיא טוה רעד ןיא
 ,איד ןיא רימ וצ ןמוק רבא ךאנ רד זיא אד אקיספ
 טאה ןיא לידבהל םײה םעד טימ קינטוה רעד הקיטפ
 טפול קיװע ךייא טכמ טאג םעד םוא רימ ֹוצ טעריג
 ןיא ןיפאליג ךיא ןיב אד ןיגארט ןגיוא יד ךייא שאוו
 יא ל"נה םײה רעד ןיא ןיינא הקיסאפ ערדנא ןײא
 ןימוק ייז ךאנרעד .קינטוה םעד טימ ןגניג קירוצ רבא
 קיר ןײא טאה אד הקיסאפ איד ןיא םיקיר רימ רביא
 טראק ןעד ןיא ל"נה םייה רמכ לש הטרוק יד טאהיג ןא
 באה ןיא ,טנעק רד ףכית ךיא באה אד סקיב איד ןיא
 םיקר איד ןיבאה אד ל"נה ידוהי ןעד זיא זאד טעֶריִג
 ןיפראוויג ןיא ןבאה ןיא תגרהיג ןבאה רימ ןיזעוויג בישמ
 המכ טאה רע זד טבעליג טראפ רע טאה אד רישאוו ןיא
 ןיבאה רימ ןייא וצ פאק טימ ןיגאלשיג ראפ ןעק םימעפ
 זאד רע זיב ןיכאטשיג רישא ןיא שניטאהר טימ ןיא
 רע ןױצװג קרטש רעייז זיא רע .ןיזעװג טוט זיא רע
 םללא םיקר איד ןבאה אד תגרהיג רועיש זניא טאה
 ,.רימ רפ טגאזיג

 ןיינ ק"ק הפ ק"פל ח"צש ןויס טײי 'ג םוי

 ,ת"ס 'ס ,ב"ח ןיא -- 202 ויּב 200 ןּופ
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 יכדרמ 'מ ףולאה אנמדקל אתאו  ...אתלת בתומב 4
 ןועמש זא :א"לב ל"וו ..דיגהו ץ"כ ךורב ר"רוהמב
 ןבוארמ טפוקיג רמזיוצ ק"קב ה"בב תומוקמ איד טאה
 ךיא ןיא ןידנטשיג ןבואר טימ ןועמש ויא אד ל"נה
 אוי ריא ןעװ ןועמש וצ ןדער וצ ןא ןבואר טביה
 בישמ טאה ןועמש ךיוא תיב ןיימ טפיוק טעוקיג שניײא
 זיא תרחמל .סױא טינ שע טגארט באה ןיימ ןיזעוויג
 ךיא ןיטעביג ךימ טאה ןיא רימ וצ ןועמש ןימוקג
 ש"ר ...ןיפיוק אוי סע ליװ רע ןייז ןינירד רוסרס לאז
 רביא ץירפ ןעד דנוא לטייב ןייז ןיא ןבוארל םיבוהז
 ...ןימענ וצ ךיז

 'ר רפ ןוא רימ רפ ..שמש לאומש ר"רה דיעה בוש 5
 ס"אגק לבקמ ותׂשאו ןבואר טאה ליעל רכזנה ץּכ יכדרמ

 רומג חקמב םיא איז וד הלעב רדהו השאב ןיזעווג
 : .טפיוק רפ תיב רעייז ןיבאה

 .ז"צ 'ס ,ב"ח ןיא -- 4

 "יארתּב םינואג , ּת"וש .אֵוש

 תופסות, םענּוּפ תובּושּתו-תולאש ןופ גנולמַאז א

 ןּוא ?עשוהייינפ , םענופ ,ח"ב םענּופ ,ז"ט םצנופ ,"ֿבוט-םוי

 -ָארק םעד ךרּוד ןעמּונעגפיונּוצ ,"לישעה בר יּבר, םענּופ

 םעד - ז"ט םענּופ ןּוףיטש םעד ,ביל-הירא יר בר רעק

 ןּבעגעגסױרַא זיא גנּולמַאז יד ."היראיתגאש, ןּופ רּבחמ

 טקּורדעג ,בושטניּפ ק"קמ ןושרג השמ 'רב והילא 'ר ךרּוד

 ןעמטטש תובושּת יד .4764 ד"כקת רָאי ןיא אקרּוט ןיא

 .ה"י ןטאטא טפלעה רעטשרע רעד ןופ עלַא

 -סיוא רעטשרע רעד ןּופ ןעמּונעג זיא טסקעט רעד

 ,טּבַאג

 ל"ז בקעי ר"רהב ו"צי ךורב ק"ה אנמדקל אתאו ...86

 :א"לב ..,דיגהו

 באה גארפ וצ טכאמיג הנתה ןימ ךאנ באה ךיא

 'ילטמ לירבע םהרבא 'ר ןיהעז רעד טראד לאמ ןייא

 רע טאה  איה ןיא ןוט ןייז שאו טגערפיג םיִא באה

 ..ןיראפ וצ זנכשא ןיא העדב טאה ןיזעװיג בישמ רימ

 שורא דנוציא ריא טלעװ איװ ןיכארֿפשיג םיא וצ באה
 טאה גרעב ןשייו ןעד ףיא טינ ךאד ןעק םריח תצש
 אדוי טימ ךיא ןיב ךאנ רעד ...טרפנעג ךיילג רימ טינ
 ןיא טאטש טלא רד ףיוא ןיעג ןיריצפש ה"ע דניק
 זנכשא ןופ תומחלמ ילעב ןימוק ינייז זיוה ןיזור ןידליג
 שאװ גירק ןופ שיינ ריא טגאז שאו ןא אדוי טּפיײה
 וצ רנייא טאה ןכב טגאזיג םיא ןיבאה זיא ןישיורד
 רעד זיא לשומ ןייא זד ןידוי ריא ןיכארּפשיג שנוא
 ...זנכשא ןיא ןניה ןופ ןיגעװ רטנוא ןיראוויג ןיגאלש
 באה סג רעד ןיא ןיגנג ןיב הז רהא םימי יכלטע ןיב
 זיא רעמ רעד שאו טגערפיג באה הפיסא ןייא ןיהעזיג
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 ןינעז ןיטראד שאו ןיזעװג בישמ םישנ רימ ןיבאה
 ...ןיראוויג גרהנ זיא ,..םהרבא 'ר רעד ןיזעוויג

 .קפל ט"ת זומת ך"א 'ה םוי ...דיגה ל"נה לֹכ
 . ןמּפיל טוי 'ר ,בר רעגָארּפ ןֹופ זיא הבושּת ידנ

 ,ן"בוט-םוי תופסות, ןּופ רּבחמ םעד ,רלצה יולה
2 

 "יחרזאה ןתיא , ת"וש .אל

 ,טרָאּפָאּפַאר ץ"כ לאיחי לארשי ר"ב םהרבא 'ר ןּופ
 -טרּוּבצג ןייז .ליצנערש םהרבא 'ר ןעמָאנ ןרעטנּוא טנָאקַאּב
 ןּברָאטשעג זיא רעטָאפ ןייז .טסּואװַאּב טשיג יונעג זיא רָאי
 ןקז ַא ןּברָאטשעג זיא ןײלַא רע .0614 ד"צש רָאי ןיא
 -כָאנ רָאי קיצרעפ-ןּוא-ףניפ זיא רע יװ םעדכָאנ ,1651 ןיא
 ןעװעג .גרעּבמעל ןיא בר ןּוא הבישי:שאר ןעוועג דנַאנַא
 םענּופ רעציזרָאפ ןּוא לארשי-ץרא ןּופ יאּבג ןּוא אישג
 רצוא ןַא טלַאהטנַא "יחרזאה ןתיא , רפס ןייז ."תוצרא עּברא דצו,
 סיקצינלעמכ עגונּב רקיע רעד ,לַאירעטַאמ ןשירָאטסיה טימ
 .ו"נקת ,אהרטסוא ןיא טקּורדעג ;ןטייצ

 .ב"י ןמיס ,"םשיישנא, ,רעּבַאּב .ש :עז
 ; ןטסקעט יד

 לכימ 'מד ןנח 'מכ רוהבה אנמדקל אתאװ .7
 :דיעהו בושמאט

 רעד הצינטארק ןופ ביל 'ר ןישייהג טאה רנגייא
 ל"ה הימרי םיא טאה ..חסט 'ר ןישייהיג טאה רטאפ
 ב"י ףױא ףיורד וצ ןבעגיג אצניװ ןייא דיה רמאק וצ
 השענש הגירהה ינפל םימי הנמש ףךרעל ןכב ןילסעק

 ךלמ רדורב ןיז ביל 'ר רעד ןמוקג זיא ןישטלוטב
 ןיראויג המוהמ ןייא אד זיא ןכב הצינטארקמ רוחבה
 לודג קחודבו ןזאל שיורא טלאװג טינ איז ןמ טאה
 ןנעז ןוא דיה רמאק ןופ ןיפאלג ילֹא ןינעז הררשה ייע
 ויחאו חספ 'הב ביל 'ר ןיא םג ןישטלוט ןייק ןמוקג
 אייז טימ ךוא ןיב ךיא ןוא ןיראפג ןיהא ךוא ךלמ
 סוכודה רשה אד ןכב ..ןעװג סאלש ןיא רדנגא אייב
 םע טאהיג רשפה ךאנ {!טאה) ךאה יקסניטיווטעמש
 ןעמ טאה 'ה םויב ןכב ,ןיבעג שיורא םידוהי ןיקזאקה
 ןירעיופ יד אד 'ז םויבו .ןאמוא קקל ןמונגקעװא םיובש
 ויא סאלשה ינפל רצח ןיא ןיפיול וצ ןימוקיג ןיגעז
 ןייא ןיא קע םעד ןיא ןינאטשג דניוג ןייז טימ 'ימרי
 אד ..ךלמ ויחאו ל"נה סחספ 'ר ביל 'ר םג ליקניוו
 םעד ןיא ןיבוהג ןא דימ טאה ןמ ן'העזנ ךיא באה
 בייװ תיימרי ןיהעזג באה ךיא .ןנגרה וצ קע ןגבלעז
 טאה ןעמ .ןראוג גרהנ ןינעז רטומ ףיטש ןיימ ןוא
 ןיפולטנא טנאקג טינ טאה רנייק ןוא תגרהג ןטראד
 רעװ ןראיופ םיפלא ןינאטשג סאלש ןיא זיא שע ןעד
 ןיראװג גרהנ ןיטראד זיא ןראוג ןיפאלטנא זיא שע
 זא קר ,הגירהה ןמ ןיראוג לוצינ רנײק זיא ללכ רעד

 'קמ
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 ןייעװג סײה רעיײז זיא ןדנוצג ןא יטסב איד טאה ןמ
 .תורבקה תיב ןפוא ןיפאלג שיורא טנייוג רעייז ןיב
 ןיטראד טאטש רד ןיא םימי הנומש ךיא ןיב ךאנ רד
 -- ןײג וצ ןיירא סאלש ןיא טגעלפג ךיא באה ןעװג
 שע טגאזג ןמ טאה ,.,טייל ינייז רכילטיא טכוזג .,.ןוא
 טנערב רפ ןינעז לײט א קר ןבילבג רביא טינ זיא
 ...ןיראווג

 ח"י 'ה םויב בובל ק"ק םיניידה ונינפל תדכ דגוה
 .ק"פל חית בא

 :דיעהו ףסוי 'מב השמ 'ה אנמדקל אתאו ..8
 ןישטלושמ ידוהי ןייא ןינאטשג ןייא זיא רימ אייב

 טאה רע איװ טגאזג רימ רפ טאה ןוא ריאמ ומשו
 ...ןיהצטרקמ ביל 'ר.. זד ...שמש גילעז וצ טכערבג בירב
 'ר וינפל רמא בושו ...ןישטלוט ןיא ןראווג גרהנ זיא
 רד רימ לאז שאװ וצ בורמענמ ץריה 'ר ןתח בקצי
 טימ ןעד ןיראוג גרהנ זיא רע זא שיװ ךיא בירב
 דלאוו ןייא ןיא ןישטלוטמ ןיפאלג ל"נה ביל 'ר זיא רימ
 איװ ןהעזג ךיא באה ןמוקג זנוא רֹּביֵא םיוג ןינעז
 שאד זד ןיגאלשג פאק ןיא םימעפ ינש םיא טאה'מ
 רד וצ ןיא ןוא ןינורג םינפ םעד רביא םיא זיא טולב
 לאז ךיא זא רימ ףיוא ןיגירשג טאה ןוא ןילאפג דרע
 ..ןיפאלג רימ רפ ןיב ךיא ןוא ןייז ליצמ םיא

 .ק"פל ח"ת םחנמל ט"י םוי םויה הבגוה

 תלֹכ ןרהא ר"רה תב רתסא תרמ אנמדקל אתאו .9
 :ןהנדיצהו ה"ימרי

 'ה תשא 'אה שנירגפווש ןיימ ןופ טרעהיג באה ךיא
 ןיבאה איז זא הימרי תב הינשהו הימרי 'רב לרימש
 רד עצנטארקמ ביל 'ר טאה ןעמ איװ םהיניעב ןהעזג
 ל"נה הימרי זד ל"נה הימרי 'ר לש א"ב ןעװג זיא
 ןילסעק יכילטע טאה רמתיא 'ר ונב םע םיא טאה
 אייז ןיבאה ביל 'ר םעד ןינערב שיי לאז רע ןיבעגג
 ןיבאה אייז וליפא טגרהג םיא ןיבאה םיקיר זא ןיהצזג
 איד וצ ןגירשג רע טאה ןיגאלש רד טכער טינ םיא

 ןיבאה וזא טכער ךימ טגאלש רד ךייא טיב ךיִא םיקיר
 ..ןיגאלש רד טכער םיא אייז

 .בובל הפ ,ק"פל ח"ת םחנמ ד"כ ...ןידכו תדכ הבגוה

 יב"כ 'ס ןיא-209 ןוא 208,207 - יירד עלַא

 "קדצ-חמצ, ת"וש .אצֹו

 -ּת"וש םענופ רבחמ רעד ,לַאמכָארק לידנמ םחנמ 'ר
 .1600 רָאי ןיא עקָארק ןיא ןריוּבעג זיא ,"קדצ-חמצ,, רפס
 .עקָארק ןיא ןייד ןּוא ח"ּב םענופ דימלּת ַא ןעװעג זיא רע
 בר ןרָאװעג ןּוא ןרעמ ןײק קעװַא רע זיא 1636 רָאי ןיא
 ץינסָארּפ ןיא בר ןרָאװעג רע זיא 1646 ןיא ,ריזמערק ןיא

 1244 תובושתו"תולאש ןיא תודצ"תויבג עשידיי

 "עג רע ןיא ןטרָאד .גרּוּבשלעקינ ןיא -- 1650 ןיא ןּוא
 .1661 רָאי ןיא ןּברָאטש

 -טגטיױרַא טיוט ןייז ךָאנ טָאה "קדצ חמצ, רפס ןייז
 -עג ויא רפס רעד .ביל-הדוהי הירא 'ר ,ןּוז ןייז ןעּבעג
 ,ד"כקת ףרָאדטּלַא ןיא ,ה"לת םדוטשמַא ןיא ןרָאװעג טקּורד
 ןטַאטיצ יד .ד"צקת װָאקלידּוס ןיא ,ו"כקת אדרּויפ ןיא
 .עּבַאגסױא רעטשרע רעד ןּופ ןעמּונעג ןצנייז

 ,תונּברה תורוקל ,יקצדורוה .א .ש :צז
216-21, 

 :ןטסקעט יד
 דיעה ק"פל ן"ייז ו"יאת תועובשד גח ורסאב 'ג םויב 0

 :א"לב ל"זו ...רוש ןרהא ןב ןמלז המלש רמכ

 תבש ברעב ןיגנאג ןייז שינאמ קציא נוא ךיא ...
 ן"װ רפ ןיגנאג ריפ רימ ןנײז ףראד ןידאל רפכב
 זיורא רנייא םיירש טבראיג ןנירד םיצקש ןיבאה לידאטש

 ףכית ךיא בײה אװ ,ליפרעוו רימ ביג ליׂשנא לישנא
 לישנא ןעד ןיגעװ שאװ טנײמ ץקש רצד ןזעװיג גישמ
 ןיראפ וצ ןיגעלפפ טפוא לישנא טימ טאה רע .,.דבאנה
 ןריפ וצ שיפ ןיגעלפפ טאה ץקש רעד אניוו ק"ק ןעק
 רטנאקיב רטּוג ןײז רע ןיראפיג םיא טימ לישנא זיא
 ןיזעװיג גע ןיא אונ ןנייז איז רע טגאז אז ...ןיזעוויג
 איז 'נוא טרעװג ריפ איז ןבאה אז זױרא ק"ירש ןופ
 ןידנאה רפ אד רטייר ןירעװ שע טכאמיג ארומ ןייא
 ןלאז איז טנייפ רדוא טניירפ איז ןנייז טינ ןטשיװ איז
 איז ןיריעק אד .ןיטראוו ךאנ ןילאז 'נוא ןירעק םוא
 ןדיינש ןוא ןנימ רביא איז ןמאק טנבוא ןא 'נוא םוא ךיז
 רעד 'נוא רוגעי רעד ןיועװיג זיא שע ,םא ףפאק יד איז
 ,,,טאהיג ןארד קלח ןייא כ"ג טאה טריוו רעד 'נוא .ילארק
 אדוהי רמכ דיעה קפל ת"יח ו"יאת טבש ב ,א םויב 1

 :א"לב ל"זו נניקעד םהרּבא ר"רוהמ ןב ביל
 רפכב ןיזעװיג ןנייז ויקשפ םולש רמכ 'נוא ךיא

 טגאז טפיוק רפ ךוש ץקש ןייא ןיבאה ףראד ןידאל
 באה טראד ןיקעב םעד וצ רימ טימ טמוק ץקש רעד
 םולש רמכ טגאז ןיגנַאג ןיה רימ ןנייז טלעג ןיימ ךיא
 ןמ זיא עדוי רעד דחא זיא תיב םעד ןיא ךיז לינה
 טגערפיג ץקש ןעד רימ ןבאה אז ..ה"ועב םידבאנה
 ןיזעוויג ןנייז ןידנאה רפ רטייר זא ןיזעװיג וזא סעד זיא
 זיא ןיזעװיג ןידנאה רפ ינייק ןייז שע ןײנ רע טגאז
 קיו וצ איז ןעמ זד ןיראוויג טלעטשיג ןא אז ראנ
 .טאה טכארביג
 םחנמ רמכ דיעה ל"הת טבש ז"ט 'א םויב בוש 2

 ןיכאו יכילטצ הרפ :א'לב ליזו .ןההא ןב לקנמ |
 טעט ןיימ ונײהד ץלוו רבוא וצ ןיזעוװיג רימ ןנייז
 תבש לילבו .ךיא 'נוא איוש טיבאד יכדרמ רמכ 'נוא
 רע איװ ןיפאלשטנא יכדרמ ןיא ןישעג רימ ןיבאה
 ףיוא זיב טאהיג ןגוביג ףפאק ןייז 'נוא זיא ןישעזיג
 'נוא .זיא ןינעלג םינפ ןייז ףױא רע זד שיט םעד
 שנוא טימ ןישעזיג ךױא זיא לרע רעד טרעװ רזנּוא

 ןטייז
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 טעט ןעמ וצ טגאז 'נוא זיוא ריסעמ ןייז רע טכיצ ...אז
 טכירפש אז - םדא םהינב ןיא טשיוה ןמ ןעד - םדא
 ןעװ טגיל אד שיקרמ ןאפשיג ןייד יװ ךיז םדא רע
 ילארק רעד ןוא ק"ירש וצ ןיגיל יוזא טלאז רע
 ףפאק ןעד םיא רע טכאמ אז ןייז םיא אייב טכאמ
 ...טאה ןאטיג םידוהי 'ג ןעד רע איװ ןדיינש בארא
 "יב שקינ טאה רע ןעד ןדיו ןיא טכאליג שילא 'נוא
 ןימ טגאז אז ..ןבירטיג ץרעש ראנ ןאט וצ טרעג
 אז זיא דיגמ רעד שאו עמוש אייז רימ וצ טעט
 טײל ינייפ ןנייז איז ..טעריג רטייװ יג רעד טאה
 לישנא ןעד טנעק לואװ ראג ךיא באה ןנייא ןיזעוויג
 ,ןיזעװיג דוי רשפיה ןייא ראג

 .ב"מ 'ס ןיא - 212 ,211 0

 ביל אדוהי רמכ דיעה ק"פל ט"ת תבט ו 'ב םויב (3

 ...ץ"כ המלש ןב
 רימ יצ 'נוא הנח ןלוגה ןמוק רימ וצ זיא שצ

 ירוהי ןעד איד םיוג דלאוו ןיא ןטראד ןנייז שע טגאזיג
 רעד ןיראוווג זיא ןיגאלש רד רעד ןדנוֿפיג ןבאה
 -סיוא ןופ ןמלז רעד וירבד שריפ) יװקפ;לס ןופ ןמלש
 בישמ רימ איז ןבאה איז וצ ןיגנאג ךיא ןיב (ץילרעט
 -אװ ןיגאז ןוש ריד טרעװ רע םינעי וצ אייג ןיזעוויג
 ןעװ םימודא םיבוהז ב"י טנאזיג וצ םיא טאה ןעמ םור
 .ןדניפיג דרעװ םיא ןאמ

 ןב דוד רמכ דיעה ל"טת תבטב הרשע 'ו םויב בוש 4

 ...יולה אדוי
 ןיא ןיבאה םיױג איד נוא ןיב ןמוק ןיה ךיא איװ

 ןנעק טשרדנא טונ ךיא באה ןיגוציג רישוו םעד זיוא
 רע זא טראב ןייז ןא םנו םינמ ןייז ןא !א ןגעק רד
 טאהיג ךיז ןא ךאנ רע טאה םגו ..ד"יה ןמלז 'ר ויא
 באה זאד תיציצ טימ ןיורב ליגענ ל"יקדרס קיטש ןייא
 ,ןיגארט וצ ןא ןיגעלפ טאה רע זא טנעקיג ךיוא ךיא

 יולה דוד רמכל ד"בה ולאש ל"טת זומּת ט"כ יה םויב בוש 5

 ןניײז ןמוק ןיה ןיב ךיא זד :א"לב ל"וו ...תינש ל"נה
 -טנעק רימ זיא טכיזג ןא ןייז ןיגעלג םיא ףיוא רמיוב
 ךיילג טאהיג ךאנ רע טאה טראב ןייז קר ןיזעװג ךיל
 יד ונייהד ,טינ ןריטש ןייק רבא ןבעל ןייז אייב זא
 טוה יד םגו ןיזעװג קעוו ןייא זיא ןריטש ןייז ןופ טוה
 רעד רנייא זא ןיזעװג אד טינ ךיוא זיא זאנ איד ןופ
 ...טגיל רישװ ןיא גנאל וזא

 הרשע 'ו םויב ..בקעי ןב אדוהי רמכ דיצה בוש (6

 טאה ןמ איװ םויח ותואב :א"לב ל"זו ל"טת תבטב

 טימ רע ןיא ןמוניג רישװ ןעד ןיוא ד"יה ןמלז יבר

 ינירג יד ךיא באה טקצדיג וצ ןיועװיג רמיוב ינירג

 רעד םיא ךיא באה ןמוניג קעװ ןייא םיא ןופ רמיוב

 ...םינפ ןייז ןא טנעק

 ףמכ ךיעה ק"פל ך"וי ו"יאת תבט ט"י 'ה םוּיב בוש 7

 :ץ"כ אדוי ןב המלש

 וד טרעהיג רביירש ןייז םישלש לעב ןופ באה ךיא
 רע זד ץילאג וצ ןױעװיג ןד טאה ןמ ןעד ןחצר רעד
 טאה רע זד נע יטשרע רעד ףיוא ןיזעװיג הדומ טאה
 החיצר יטפלעװצ יד 'נוא םיױג א"י ,ןאטיג תוחיצר ב"י
 ןוא ..ןאטיג ןישפאק ןופ יקספשוב רעד ןוא רע טאה
 .ןיזעװג תיממ ידוהי ןעד באה ךיא

 :א"לב לזו ...ל"נה םויב בקעי ןב השמ רמכ דיעה בוש 8
 רעד אייב זיא רע ליגרעי ןופ טרעהיג באה ךיא

 תוחיצה א"י טאה רע טגאזיג רע טאה ןיזעוויג יוניע
 ןיעוװיג ידוהי ןייא זיא החיצר יטפלעווצ יד נוא ןאטג
 רעד ינֹוא ןיגנג ץילאג ןופ זיא יקספשוב רעד !גוא רע
 ..שטילאה ןופ ןיגנאג זיא ידוהי

 :...ל"זו ...ל"נה םויב רכששי ןב ןמלז רמכ דיעה בוש 9

 םוא ןבאה 'נוא ןמוק ןיינא בוטש יד ןיא ןנייז םיוג
 טאה ןיזעויג ןד טאה ןעמ זד ןחצר רעד טגאויג טרפיג
 רעד 'נוא ןאטיג תוחיצר ב"י טאה רע ןיזעװינ הדומ
 וירבד שריפ) ןיזעוויג יטפלעווצ רעד זיא דוי יקסאווקפאלס
 טאה ..(ב"י רעד ןיעװיג זיא דוי רצילרטסיוא רעד
 יקסאוקפאלס םעד םוא דאש ןייא טגאזיג ת"ג שאד
 וירבד שוריפ ,ןיזעװיג ילחאפ יניווש ןייא זיא דוי
 .(א ל"כע ,ןירבוגב רבג היהש

 .ה"מ 'ס ןיא -- 219 ויב 213 ןופ

 .נָא םימעש-רּוזנעצ ּבילּהצ טַײטש 1824 װָאק "ידוּס קורד ןיא (א

 רעטרע עקינײא ןיא זיא עיפַארגָטטּרָא יד .םילאעמשי -- םיוג טָאטש

 -- טרפיג םוא ,דראב -- טראב ,ריסאו -- רישװ טָאטשגָא :שרעדנַא

 .םד -- םעד :טפיױק ראפ--טפיוק רפ ;ןיגגאגיג -- ןיגנג ;טריפיג םּוא

 -תרובע, ת"ּוש ןיא ךיוא ןַארַאפ רױציקּב זיא הלאש עקיּבלעזיד

 ּ ,ןטרָאד עז ,א*ש 'ס ,ייינּושרגה

 טורטפא ק"קב קפל ד"וי ו"ית םחנמ הכ 'ג םויב הדיעה 0
 ;א לב ל"ה .;ל'ז רוד תב לריא תומ

 ק"קמ גילעז 'ר תיבל טגניד רפ ךימ באה ךיא
 ןיה רוטנאטיקראמ ןנייז וזא תתרשמ רגייא וצ רילשאג
 ןישייהיג טאה ןיזעויג איז רטנוא רנייא זיא ,ןמוק
 ךאנ טאה ןיראוויג קנארק טראד זיא ןוב םייח ןב ביל
 רע ןיא וזא .,ןיטראו םיא לאז ךיא טקישיג ךימ
 רנייז וצ ןילעװ טאה רע ןיראפיג קפווא טייהרקנארק
 וצ םיא ןעמ טאה זא טנורג רפכל ןיראפ הבירפ רטומ
 רע זיא וזא טגיליג ןא יוג תיבל ןוא טכארביג קור
 ..ןנימ רב םד לושלש ילוחב ןבראטשיג טראד

 .ח"נ 'ס

 ,םיבכּוּכ ידבּוע תיבל :טַײטש װָאקלידוס קּורד ןיא (א

 :קפל ד"וי ו"יאת רתסא תינעתב ,אניוו ק"קב ודיעה (1

 ל"זו .,,אסיוא ק"קמ םהרבא רב גילעז אדוי רמכ

 ;א"לב

 ןיא קראמ ןעד ףיוא ץילגימ וצ ןיזעוויג ןנייז רימ

 שגמלק דוד ומשו קנאב ןייא ףיוא ןישעזיג ידוהי ןייא



 178 תובּושּתו-תולאש ןיא תודע-תויבג טשידיי 1דד

 ןיזעוויג ןייז רריטקשומ ןמוקיג ןייז אד גרופשלקינ ק"קמ
 רריטקשומ איד ןופ ןא רנייא טבייה אד ...הרשע ךרעל

 גרופשלקינ ןופ ןידראוויג ןדנופיג ידוהי רעד זיא ןיימ
 איד םידוהי ירדנא איד וצ ןבוהיג ןא ךיא באה אז
 ךיא באה אד (א שטע הקיתש ןזעוויג ןנייז אייב רעד
 איו רע טרפטנע ןדוי םעד ריא טנעק ,יװ ןבוהיג ןא
 ןיזעויג אייב רעד ךךיִא ןיב ןנעק טינ םיא ךיא לאז
 ןא רימ ןבאה אד אייטראפ ףיוא ןיגנאג ןייז רימ איוו
 ןופ רטשניימ ףוה רזנוא טאה אד ידוהי ןעד ןיפארטיג
 ףיל ליבזנה רריטקשומ ןייא ףוא ןאידשיג ןישאיודניל

 ןעד ךאמ טינ ואװ ןבעג טלעג דוי רעד ריד זאל ןיה
 ףיױה םוצ טרפטנעיג ליבזנה רד טאה אד טוט דִי
 ןיצלעמש טלעג ןדויי םעד זיוא ריא טלעװ רטשניימ
 רטשניימ ףױה רעד טאה אד טוט טרעבלעז םיא טכמ
 ןיא טרופיג םיא טאה נוא (ב ראר רילטנאפ ןייז ןמוניג
 טאה 'נוא ןיסאשיג טוט םיא טאה נוא ןיירא (ג ךירערג
 םיא ךיא באה אד ..,ןהיציג ןיוא ליקער באלב ןייז םיא
 בישמ רימ רע טאה ןהעשג שאד זיא ואװ טגערפיג
 ףיױא ...גרופשנבאר ןוא גרופשלקינ ןשיװצ ןיזעוויג
 טכארביג טאה ידוהי ןייא ןימוק זיא גאט ןטירד ןצד
 רע טאה אד (זאייריצעפש איילוילא ןטשרביוא ןיימ
 ןיגאז טינ רימ ץטע טנאק ןיימ ריטקשומ יד וצ טגאזיג
 טנגיגיב טאה ךיײא רעד ןמוק ןיה ןזיא דוי רעד ואוו
 טלעג קנארט שטוג ןייא ךייא ליוו ךיא ןיגאט איירד רפ
 (ה ןיגאז ןירעט טשינ ךיא באה אד ,רימ טגאז .ןבעג
 גיבלעז זאד ןשדיױש יד רטנוא ןיזעװיג ןיב ךיא ןעד
 אד רימ איװ שרסיק ילא רימ ןינייז רדנוציה ,לאמ
 .ליכצ .ןציז

 ;טײטש תודצ-תיבג טענּופ גנּוצעזרעּביא רעשיאצרּבעה רעד ןיא א

 טרּופשלקינמ ידוהיה אצמנ לואשל המחלמה ילעב ןכ דחא ?יחתהו

 הפרשה הנק תא (ב ...ּוקיתש םש ּויהש םירחא םידּוהיה לא ?תרמאר

 יאשר יתײה אלו (ה ,םימשב (ד ,םימה יצבבש םיגקה ןיב (ג ,ולש

 .דינהל

 .י"ת רדא א"י ,אניוו ק"קב ודיעה (2
 :א"לב ל"ו ...ריעהו שטביג ק"קמ בקצי רמכ
 אד ...קראמ ןעד ףיוא ץילגימ וצ ןיזעוװיג ןיב ךיא

 איב ךיוא ןבאה רימ טעריג המחלמ לעב רעד טאה

 רטשיבא ןיימ רבא גרוּפשלקינ ןופ ידוהי ןייא טאהיג שנוא
 רדיײנש ןייא זיא רע ..ןיסאשיג רדינ רעד םיא טאָה
 ןיגול ןיא טאה ןיגורטיב ןיטשרבוא ןיימ טאה ןיזעווינ
 ךיא ןבאה ןילצװ הטשרבוא ןייײמ טאה טגאזיג ריפ

 רע טאה טלצעויג טינ ךיא באה ןסיש רדינ םיא לאז
 -יג ןיא טריפיג םיא טאה 'נוא ןמוניג ןא רבלעז םיא
 ...ןיסאשיג רדינ רעד םיא טאה 'נוא איונאה אייב טכירער

 קפל א"ית ירשת 'ג 'א םויב גרופשלקינ ק"קב ודישה 23

 :א"לב ט"ו ..סנמינולק 'רב הוד ר 2

 ףרוחב ןיזעוויג זיא שע ןיזעוויג ץילגימ וצ ןיב ךיא

 עטשרע רעד טגאז אז ..ןיגנג רריטקשומ ןייז אז ל"ית

 אֹז ,ןיגארפ שאו ךיד ליװ ךיא ידֹוהי ןיימ ,רריטקשומ
 אז .ןיגאז ךיא ליװ שאװ ןשיװ ךיא רעװ ךיא גאז
 רימ ןדראוויג ןדנופיג ידוהי רעד ןיא ןיימ רע טגאז
 טאה גרופשנבאר 'נוא גרופשלקינ ןשיװצ טזייריג ןנייז
 רימ ופ רטשרבוא רעד טגאז טניגיגב ידוהי רעד שנוא
 רע זאל רדוא ףפוק רעד ראפ ידוהי ןעד סיש ןיה איג
 זיא רע טינ לי ךיא טגאויג ךיא באה אד .ןילאצ רימ
 ןײלא ןיה ריא טסיש ריא טלאװ ,גידלוש טשינ רימ

 ינוא ןמוניג ןיא טאה 'נוא ןיגנג רע ויא אז רדינא
 טאג םוא טיב ךיא ןאירשיג טאה ידוהי רעד .טפצלשיג
 טמענ ,ןילאצ ליװ ךיא ןיג ךימ טזאל ןגיטכעמלא ןעד
 באה ךיא .גרופשלקינ ןופ אוי ןיב ךיא ןגנאפיג ךימ
 טרעװ ןעמ דניירפ יכײר באה 'נוא רדניק 'נוא בייוו
 ןיא 'נוא ןטיב ןואל שקינ ךיז טאה רע ,ןזיל זיוא ךימ

 ןופ ןעװיג רדײנש ןייא זיא רע ...ןיסאשיג רדינא
 באה ךיא .ןיזעוויג טנעמיגער רזנוא ןיא זיא רע ,גרופשלקינ

 ו 3 .טנעקיג לואוו םיא
 .טײנ 'ס

 ר"רהומ ןב קיזייא קחצי ר"רהכ רקיה אנמדקל אתאו .4
 בלסרייאומ ןיראפג ןנייז רימ :א"לב ל"זו דיעהו החלש
 וצ ידוהי ןיא בלסדיאװ וצ ןיא איעלש רעד ןיא
 (אןאדיר ןרזנוא אייב ליװ רע טגאויג טאה ןמוק שנוא
 גוא זיא רע ןינאוו ןופ טנארמיג ןיא רימ ןבאה ןטייר
 -אז ןופ זיא רע טגאזיג שנוא רע טאה ,זיא רע רעװ
 ןוא ..לאיחי טשייה רע ,ןיז שרלקומש ביל 'ר שטשאמ
 םצד ןיא ...ןיטיוג וצ בייו ןייא טאה רע טגאזיג טאה
 רע טאה וזא ןטיוג ןאוודיר םעד רופ רע זיא דלאװ
 ןופ טולב םיא ןזיא 'נוא טרעקיג םיא שנוא וצ ךיז
 םיא ןבאה ןראיופ זאד טגאזיג טאה ןנוריג ּפארא םינּפ
 ןנייז םעד ןיא .טנאוויג םיא ןיבאה ןוא טלעטש ראפ
 ןיבאה 'נוא ןפיול וצ ןאוודיר םוצ ןמוק ןראיופ יד
 םיא ןיא ןיפולוטנא ןילעװ טאה רע ,,,תלזגיב שנוא
 דלאװ ןטכידיג ןיא רע זיא ןיפאליג ךאנ ראיופ ןייא

 זיא טנעק טראפ טינ סוס םעד טימ טאה ןמוק ןיירא
 ןגוצג זױא טרעװש םעד טאה נוא ןגיטשג םארא רע

 טרעװש םעד ראיופ רעד םיא טאה טרעוויג ךיז ןוא
 טרעװש ןנגיא ןייז טימ םיא טאה 'נוא ןיגאלשיג זיוא
 םעד ןיאפ לײק רד טימ םיא רע טאה ךיוא טקאהיג
 ו"כ 'ב םויב ןעװיג זיא ,זאד .ןיגאלשיג זיוא חמ
 ןייא ךיז אייב רע איװ טגאזיג שנוא טאה רע ..,ןוושח
 (ב ןיגעװ ןזול ןייא ןופ שטשאמאזמ םוקמ ןופ בירב

 בתכ 1 שיש (3 ,בצ תלגש (א .גנּוצעזרעּביא .רּבֹעה רעד ןיא

 ,גּביש תומוקמל ותוא וחיגיש שטשאמאז ק"קמ םינוועה ןמ

 ר"רהומ ןב רנבא ר"רוהמכ ףולאה דישה בוש (5

 :א"לב ל"זו

 שנוא ײײב ןילעז ידוהי ןייא ךיז טאה בלסדייאװ ייב

 טלעויג טינ ךיא באה ןגניד ףיוא ךיז ןאוודיר ןיא !

 ...גךול
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 לאומש יבר זיא ךאנ רעד .טנעקיג טינ םיא באה ןדייל
 ןײא זיא רע טגאויג רימ טאה :וא ןמוק רימ וצ ןזח
 שטשאמאזמ זיא רע לאיחי 'ר טשײה רע ןאמ רטוג
 ןמוק רימ ןנייז טּפנ רעד ףיוא ...ןוז שרילקומש ביל 'ר
 המצעמ היוג ןייא שנוא טאה דורב ישטשארח רפכל
 טאה רע ןיראוויג ,גרהנ יא ידוהי ןייא איו טגאזיג
 נוא ...ןאמ רכוה ןייא גוא טראב ןצראווש ןייא ןוא שנטלאק
 ...ןבאה ןאטיג תותימ יכילצייש םיא ןא איז איוו טגאזיג טאה

 :לאקוחי ר"רה ןב ביל רמכ דיעה בוש 86
 לאיהי יבר ןיזעוװיג זיא באלסדייאוו וצ רימ אייב

 טגנידג ךאנ רע טאה שטשאמאזמ שרלקומש ביל יבר ןב
 -יג ןייז זיא ןאוודיר רעד שאו ץירפה לצא סוס ןייא
 םעד ףיוא לטירב ןײא טאה רע זד שײװ ךיא ...ןיזעוו
 .טאהיג טיג רוֿפ ןנירד דלאג טאה רע ןיגרטינ ןיצרה
 שוװװ לרדיס ןײא טכאוביג תרשמ רעד רימ טאה ךיוא
 ןײמ זיא לרדיס שאד 'נוא ןדנופיג םיא יב טאה רע
 שרימ טוה ןגילג בלסדייאו וצ שמיא באה ךיא ןועוויג
 .טכורביג ץירפ רעד

 ..ק"פל ן"ייז ד"וי ו"ית וילסכ ת"ר םויה ..
 ,ו"ק 'ס ןיא - 226,225 ,4

 ייגשהיטוח, ת"וש .אטוו

 ןושמש השמ 'ר ןזיא "ינשה-טּוח, ןּופ רּבחמ רעד

 ךרכב םייח ריאי 'ר ןּופ רעטָאּפ רעד ,ךרכּב לאומש ר"ּב

 .1007 רָאי ןיא ןריוּבעג זיא רע .('ריאי-תוח, ןּופ רּבהמ)

 ןיא .גָארּפ ןּוא סמרָאװ ןיא טכַארּברַאפ ןרָאיײרעדניק יד

 ןוא ןרעמ ןיִא גנודיג ןיא בר ןרָאװעג רע זיא 1629 רָּפי

 1648 ןיּב 1642 ןופ .קינּפײל ןיא בר -- 1635 רָאי ןיא

 גנּורעגַאלַאּב רעד תצשּב .נָארּפ ןיא דיגמ ןעװעג רע זיא

 -טנא טוּומעג רע טָאה - 1648 רָאי ןיא - גָארּפ ןּופ

 הע ּואװ ,סמרָאװ ןיא בר ןרָאװעג רע זיא 1650 ןיא ,ןפיול

 :סיױרַא ןענייז תובושּת יד ,1670 רָאי ןיא ןּברָאטשעג ויא

 ,ןיימ"טרּופקנַארּפ ןיא טקורדעג ,ןז ןייז ךרּוד ןּבעגעג

 סָאװ ,יורפ א רַאפ יודיז ַא ןּוּפ חסונ רעשידיי רעד ,9

 יד ךיוא יו ,(המ 'ס) רֿפס םעניא טכפרּבעג טרעװ סצ

 .עּבאגסיוא רעד טָא טיול טריטיצ ןצנײז תודע"תויבג עשידיי

 "ףיאי - תוחמ רפס ןיא עיפַארנַאיּבָאטיױוא ןייז עז

 :ךיוא .ג"לר ףד 4699 ,ןיימ-טרּוּפקנַארּפ)

 סם. אבט?תתבת ת) ת. 23: סתבנותת 2820ת:820ת טמ8

 56106 2תתסת,; 1ע16/ 1894, ק. 4

 :ןטסקעט יד

 :רמאתו אשיימרו ּהפ םישנ לש תסנכה תיּבב דוּמעת 7

 בה ךיא זד לארשי יקלא יייל יתצשפ יתיוצ יתאטח

 ןיגעליג םיִא אייב ןיב 'נוא ןמ ןַײמ ןיזעװיג לישכמ

 ..ןיועויִג ?בוט בה ךימ ךיא יא

 ,ה"מ 'ס
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 : .,דיעה ינקצסב דמלמה 8
 ילעב איד ןנעז טזעװיג בוטש רעד ןיא ןיב ךיא

 תתרשמ יד זיא אז ןידנטשיג םורא שיט ןעד םוא רמז
 הקעצ ןייא אז ןידנשיג אייב רעד ךא ילעג ךורב לש
 תצבט ןײא טעה הלותב איד ןיזעװיג בוטש רעד ןיא
 תעּבט ןייא ךיא באה אז .טזעוויג לבקמ םינציל ןעד ןופ
 קצװא םוי ותואב םינציל איד ןייז ןכב ...ןהעזיג הדיב
 ךיז אייב ןילרגניפ זד טוה הלותב איד ינוא ןיגנג
 ..ןוטיג זאד וטשאה יװ טגאג ריא וצ בה ...טהיג
 זאד ןיא וטשרעװ ןנקאל זע טכעמ ןצול רעד ןעוו
 ,טוה טגאזיג זאד רע זא ןיגאז םינפ זָאד ןיא ןנעק
 ןַײז ןיא שמיא ליװ ךיא אוי טזעװיג בישמ איז טוה
 ...טוה טעריג רימ וצ ןושל זאד רע יװ ןיגאז םינפ
 ןציל רעד ךיז הל יתרמאו ךיקה לא יתכלה הז רהאּל
 זאװ ןכאמ טגמ ריא טגאזיג איז טוה ךאד ןע טנקייל
 ..טעריג זע טאה רע טליװ ריא

 ,םייהנמ ק"קב הדגוה

 :(גרובשלקינ קקמ ב"ב) ןצילה ןמלק יּפמ אסירשב הבגוה (9
 רדיו ינקעסב ןיגעליג םינציל השלשה ןנייז ןכב

 דמלמ ןעד ןציל רעד טוה ןכב תוטמ 'פ תבש וביא
 לצא טוה טכארביג הקעצ ןייא םיא רצ איװ ןבוהיג ףיוא
 שדקמ טוה הלותב ןייא רע זד םייהחנמ ק"קד ד"ּבאה

 טגײל זע ןיזעויג בישמ םיא דמלמ רעד טוה ןיזעוװיג
 ןכב ..טער ךונ זאד רימ רעװ רזממ ןייא איו רנײא
 םנייא טרעהיג בא םינציל ינש איד 'א 'ויב רימ ןכה
 םינציל 'ב איד רטנוא רגייא ןיא .,.ןירדנא םעד ךונ
 דמלמ רעד זד כ"ג טגאזיג איז יבאה אז כ"ג ב"ב ןייא
 ןבירשיג ליװ 'נוא שקינ ןופ שייװ רע טגאזיג טוה

 ..שייו שקינ רע זאד ןבעג
 ."נ ןמיס ןיא -- 229 8

 רמכ אב ...רלייוסוב ק"ק זװלע תנידממ יל בתכנ0
 ךיא רמאּּו שדראמ גילעז 'ר ןב קיזייא הנוכמה קחצי
 שדקמ ךיד ןיב ךיא :ל"או ..תינולפ תא התיּפש
 ךיא ל"או ןמענ טשפראד ןרדנא ןייק רטייװ אוד זאד
 .םינש ב"י תב ןַײדע התיה אל הלותבהו ..,טינ ליװ

 .קפל א"כת ןויס 'ד 'ב םוי רלייווסוב ,הפ

 גרובדירו ק"קד ד"בא ץכ ףסוי 'ר ...ברהמ תרגא יל חלוש (1
 םײח 'ר ארקנ וינפל דחא דע איבה ...קיזייא לבנהש
 ;ל"וו דיעהו בלסדייאוו

 -לע ןיא קיצולס דוד רבח ןיימ טימ ןמוק ןיב ךיא
 ןיזעװיג דמלמ זיא קיזיא רוחבה וד ב"ב לצא זוז
 ןיזעויג םיײהרד רנייק זיא ןוא ןקגורטיג ןיי רימ יבאה
 אד תודע טייז טגאויג זנוא וצ רמלמ רעד טוה אד
 רדח ןיא רטכאט ב"ב וד תהלותב רעד טימ ןיג ךיא ליוװ
 האיבב שדקמ איז ליװ ןוא ןייז דחימ ךימ ליוו ןוא
 טײק זע רּופ שטער רע טניימיג רימ יבאה אד .ןייז
 םע ןיגנג ןיירא ףכת רע זיא אד טשנירע טינ 'נוא
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 כג גנל 'נוא רימק רעד ןיא ביב לש ותב הלותבה

 ןהעיג ךאל ןײא ךרוד וימ יבאה אד ןנירד טמיוז

 ,הז םע הזו םיפאנמ ןייז איז זאד

 בה ךיא וד ןשיװ טיײז :בתכ ותכילה ירחא .,.דימוס2
 באה ךיא םוראװ ןיזעװיג הלגמ טינ דוס ןטכער ןעד
 ,אנ 'ס ןיא -- 0 ...ןמכראפיג ךימ

 :ט"ית ץיקב גרובשפליומ דמלמה אנמדקל אתאו 3
 ר"רהמ אד םויב וב ןױעװיג ןמייהד טינ ןיב ךיא

 םויב ןיב .ןיועװיג זיא גרובשפליו וצ ד"יה ריאמ
 ךיא ןיב ךומסה 'א םויבו ...ןיזעוװיג ךבנורג וצ אוהה
 ןייא רצוו זע םילרע י"צ לוק זד טמוק ...ןיזעװיג ןמייהד רדיוו
 לבוס ןייז ןידנופיג ןמ טאה ...כ"חא ...ןידראוויג גרהנ ידוי
 ךבנורג ךונ םיא רימ ןבה םויב וב ...בתכ זד 'גוא תפנצמו
 יִכ ב"ב ליסורב ךאנ טקישיג ןבה 'נוא ורבוקל טריּפיג
 'נוא טנעקיג עלא ןיא איז ןבה ..תבשב םש חרוא היה
 ,.אנליװ ריאמ ר"רהמ זיא זד טנעניג ומשב

 טאה הצור ןעד ןמ אד הצשב ל"נה דיצה דוע ...
 ןרביירש טפמא יד טגאזיג חצורה תשא טאה ןיזצוויג ןד
 טפמא איד ןעד ןבעל ןייז םוא ןמ ןיימ טגנערב
 ןילאז יז ןױעװג תיסמ םינחצר יד טאה ,ןרביירש
 תיממ ןיא ןילאז 'נוא דוי ןייא רעװ זצ ןיג ךאנ םיא
 ...ןייז

 .ך"ת רײא יט 'ב םויבו רַײא 'ט 'ב םויב
 ,ג"פ 'ס

 ל"ז ןתנ תב הליב תרמ הריבגה אנמדקל אּתאו .4
 :ל"זו ..,ןזיוהיצנוגמ

 ןא ןיב תצק ךיא יװ ןיגאז תמא ןעד ליװ ךיא
 ד"בארה רימ איוו 'נוא ןידראוו טלצב הבותכ רניימ
 בה ..ןכ לע ..טמיוריג ןייא ןיסולחל רימ טוה לײז

 ..יגרוח ינב טפאק רו רבוחו י"כ יכלעז איז ךיא
 ןזיוהגצנוג הפ קפל ך"ת ןושח 'ז 'ו םוי השצנ

 .ו"צ 'ס

 .ןועמש תא עבות ןבואר אנמדק אתאו 9
 ןודקפ ןא טיװש תמחלמ םוריח תעשב בצה רצ זד

 ךיל עבותה טרעבלעז רע 'נוא חילש י'ע טקישיג יצ
 עבתנה רע ןוא ב"צש תנשב ןיועװיג רסומ עבתנה
 דנל רצייווש ןיא לרע ןייא בפה רע ןיזעװיג חיטבמ ךימ טוה
 ...ןקיש וצ ןודקפ ןא םיא לז ןיזעװיג חיטבמ ןיא בעה רעד
 ןרומ רעװ ישיור וזא טוה ןטוב טנא תמדקמ רע ןעד
 וצ רדא ןמוק םיא וצ ךיא לוז המחלמ תמחמ ןבה וצ
 ...ןקיש םיא

 ףיא ןודקפ ןייק ימי לכ רימ טוה עבתנה בשיה
 רע טוה ל"ז לחר ימא ןיילא רדנוז ןבעג ןביה וצ
 רימ טביה הלמימ טגאויג ריא וצ 'נוא ןבעג ןורקּפ ןעד
 ,ד"ית ןושח 'ט 'ה םוי השענ ..יףיוא ןודקפ ןעד

 ןיגנהיט ק"קמ היתתמ 'ר; ןופ זיא הלאש יד

 .פ 'ס ."ץייווש תנידמב

12 

 ."לאומש-תנומא, ת"וש אטוו

 לאומש ןרהא 'ר תובּושּתו-ּתולאש יד ןופ רּבחמ רעד

 - קץק"שרהמ טצריקרַאפ -- רעװָאנַאדיַאק לארשי ריַּב

 ה"ת תוריזג יד ךָאנ ןיא סָאװ ,םִינּבר יד ןופ רענייא זיא

 ןיא ןריוּבעג ויא רע ,דנַאלשטייײד ןייק ןרָאפעגרעּבירט

 ןעװצג ףע ןזיא תוריזג יד רַאפ ,1614 רָאי ןיא צנליוו

 ןיק ןפָאלטנַא רע ןיא 1648 רָאי ןיא .עלַאיּב ןיא בר
 ײנ'ס ןּופ ויא רע ּואװ ,ןילּבּול ןייק םעדכָאנ ןּוא ענליוו

 ןעגייװ'ס ןעוו ,1656 ןּופ תופידר יד ןענַאטשעגסױא

 זיא לָאמטסנעד ,רעטכעט עדייּב ענייז ןרָאװעג טצגרהרצד

 -שלעקינ ,טריפ ןיא בר ןרָאװעג ,דנַאלסױא ןייק קצװַא רע
 ןעמּוקעגקירּוצ .ןיימ-טרּופקנַארפ ןּוא אשייר ,אגָאלג ,גרוּב
 ןיא םעדכָאנ ,קסירּב ןיא בר ןרָאװעג זיא ןּוא ןליוּפ ןייק
 ןט19 םעד ,קינלעימכ ןיא ןּברָאטשעג ןיא ןּוא עקָארק

 ,תוצראה דפו ןּופ עיסעס ַא תעשּב ,(1676) ן"לת ןומת

 ,(1683) ג"מת ,ןיימ-טרּוּפקנַארּפ ןיא טקּורדעג זיא רפס רצד

 -ַאריָאק שריה-יבצ 'ר ןּוז ןייז ןּופ המדקה יד עז
 -תכרּב- רפס םּוצ ("רשיה-בקס ןּופ רּבחמ רעד) רּצװַאב

 : ךיוא עז ,ב"מת ,ןיײמ-טרוֿפקנַארּפ ,"לאּומש

 ח ס ז ס ש14 2, תע8תע!ט116/ תהמטותסז, 8.11

 :ןטסקפט יד

 ,..ךיגהו ןהכ השמ רב קחצי רמכ אנמדק אּתאו (6

 הדמ ןייא בה 'גוא ןיגנאגיג ןיב ריפ וזא ךיא איוו

 ןנײז רימ איװ זיפשואה תיבב ןקנירט ןילעװ רּכיש

 ןבואר רמכ טוה 'וזא ןיסעויג זיפשואה תיב ןיא ןנירד

 וצ ןבואר רמכ ןא טביה ..טאהיג ןא ּתעבט ןייא

 טלוז ריא בהז תצבט שאד ריד ךיא קנעש אד הנמלאה

 יג הנמלאה טאה וזא .טלֹומ ןייא ןייז ןיימ ןאול וצ
 ןישורג טגאזיג 'נוא תעבט שאד ןבואו רמכ ןופ ןמונ

 טגוזיג ןייד ןופ ןיגארט ןיילרגניפ שאד ליװ ךיא קנאד

 ..,ןיגעוו

 ;דיעהו בקצי ןב ןועמש רמכ אב דועו(7

 טאה חא ויפשואה תיבב ןיסעזיג ןנײז רימ איו

 טה א טהג די ןייז ןא תעבט שאד ןבוקר רמכ

 רמכ טאה וזא ילרגניפ שאד רימ שייוו טגאזיג הנמלאה

 ...תעבטה ןבעגיג הדיל ןבואר

 'ה 'ס ןיא עדייב

 (א :ןמפיוק לאיתוקי רמכ לש ותודע (8

 -ליז רפּכ ןיא ןיגעליג ןייז םידוהי 'ב שאד יתעמש

 ראפ הרוחס ריא ןילעװ ןבה 'נוא טינ םריא רפ ןזיוה

 טזיא ךאנ רעד 'נוא ותרשמו ב"ב 'א ונייהד ןילדנה

 'רב ינש ןירעװ ןע טיגאויג טה 'נוא ןימוק ןצמ

 ּהשמ ןימוק רעװ ךאנ רעד ןדראוו תלזגב םילארשי

 ןיא ןימוק דימש וצ ןינעז ףסוי 'נוא ונּתה םע רימדה

 -אֹויִג םידוהי ןעד וצ דימש רעד טאה װא קרימ ראי

 ןיגעליג םוא ןייק םנייק ןירעגיב טינ רימ םוראוו טיג
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 ןיבוהיג ןא רדיװ טימש רעד טאה אד ןיכאמ וצ דייה
 ןייז ןיראל ראפ ךייא איד םידוהי 'ב טינ ךייא טילגנמ
 שאד בה טרעהיג ךיא ביוא טינ שייװ ךיא ןידראוו
 -עװ רעד שיוא םידוהי אייוצ ןבה טיגאזיג טלעז רע
 רעד טאה אד .אוי טיגאזיג םידוהי איד ןבה אד הריד
 -אלק ןיא ןיראװ ןיסאש רעד ןינעז איז טגאזיג טימש
 ןופ נוא ןוז ןייז שריגצי ןעד ןופ דלא ןעד ןיא רימ
 ילֹא ןבה ןידוי איד .ןזױה אמלעל שיוא ריבעװ ןעד
 ...טלדנהיג רעה טייצ

 ,ט 'ס .ק"פל ט"כת ףרוחב
 ןשטייד םענופ סולשַאּב ַא ןופ גּוצסױא ?ןַא ויא םעד רַאּפ (א

 .תּויִּתּוא עשיאצרּבעה טימ ש ט ײ ד ןיא טכירעג

 :ל"וו ,,פ"בפ ..אתא (9

 ןבואר תיבב ןשענ גנורפה ןבאה ףסּוי 'נוא ךיא

 רימ ינייו ךאנ רעד ןיסעג טימ ךא טאה ןועמש 'נוא

 ןיטש טביילב טגאזיג ןועמש רעד טאּה ןיננג שיווא

 רימ 'נוא ריט ריא הרש הלותב רעד ראפ רבא ןיגיג זיא ינוא

 ריא רע שאד ןהעזיג רימ ןבה או ןיגנג ךאנ ןינעז

 טאהיג ןהא טאה 'נוא טאהיג סאה טנה רעד ןיא ילושטפ

 ביוא ןשיװ טינ ןק ךיא .טנה רעד ףיוא ילרגניפ שאד

 ...טיג רדוא ילרגניפ שאד ןהעזיג טאה הלותב איד

 -יג ןיימ זיא ילרנניפ שאד ..ל"נה רענה דיעה דוע

 תבש םא ןמוניג רימ ןופ טאה ןועמש רעד 'נוא ןיזעוו

 רחא טראװ ןכאמ םיא טימ רע שאו חקמ ןעד ףיוא

 ...תּבש

 :הדוהי ןב יול הלענה דיצה בוש 040

 ןישעג ג"נירעה ןבה ןועמש 'נוא ינולפ נוא ךיא

 א"ב רד ןיי סאמ ןייא 'נוא ק"ש םויב ינולפ 'ר תיבב

 יכטעמ שאד טקישג ןועמש רעד טאה וזא 'יקנורטג

 ווא ןמוק ןילעװ טינ טאה ןמוק זנוא וצ ןלאז הרש

 ןמוק ךאנ ןינעז רימ 'נוא ןיגנג שיורא ןוצמש זיא

 'א טאהיג טּבה רפד ןיא לושטּפ ר"א ןועמש טאה

 ...טנה רעד ףיוא ילרגניפ ןייא

 .קיפק ד"כת ינש רדא יד ;ב םּי

 ב"כ 'ס ןיא -- 240 ,9

 : דיקפה רמא 1

 ןעד ןמיוש ןּהעוג איז ןיבה אירפ שנגראמ וצ

 רעד ןא ןידנובג ןא הניפסה גיהנמ ונייהד ןמ ראייטש

 ב"נ יס ...ךיוא תושפנ ירדנא 'נוא ראייתש

 :ל"זו ..ותאווצ רדיס (242

 ץראב ןועװג רדנמ מ"ח ךיא בה 'וכו םוי םויה

 ..יתתימ רחאל דימ ט"ר םישלש השודקה

 ט"נ 'ס

 רעד טהיג טוה הנתה רעד ןושארב :ל"נש האוצב..(3

 ןיבה טהיג הנתחה ךא ירדנא איד זיב ףסכ טמוגב

 טוה אד ט"ר םינומש תואצוה טשוקיג טוה ינב בקצי
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 וינב םגו ותאצוה ןירדאו וצ ךאנ ךא רוחבה שריה ינב
 ינילק ןעד ןופ רכילטיא ןילאז קציאו ףסוי םינטקה
 ט'ר תואמ ינש לוז להר ותב ןיבאה רעמ טר ד"וי
 םישובלמו םיתעבטו הרונח דעב ט"ר הרשע 'נוא ןיבאה
 הרוכב ןייז רו ינולפ ךס ןיבאה לאז רוחבה בקעי ינב
 רתויב שוו רטייו ינולפ ךס יתשא הז ץֿפח ינולפ ינבו
 ..םלוע רדס יפכ ןייז קלחמ איז ןילאז טזיא

 :ס יט

 ."םירפא-רעש , ת"וש .אוא

 -ת"וש םענּופ רּבחמ רעד ,אנהכ בקצי ר"ב םירפא 'ר
 .1616) ו"צש רָאי ןיא ןריוּבעג זיא ,"םירפא-רעש, רפס
 ךָאנ .ענליװ ןיא ןייד ןרָאװעג רע זיא רָאי קיצנאווצ ּוצ
 ַא ןעװעג ,דנַאלסױא ןייק קעװַא רע זיא ח"ת תוריזג יד
 ןּוא ןו ןיא הבישי א טריפעג ,גָארּפ ןיא טייצ לקיטש
 זיא רע ּואװ ,ןעּפָא ןיא בר ןרָאװעג 1666 רָאי ןיא זיא
 ךָאנ זיא רפס ןייז .1678 -- ה"לת רָאי ןיא ןּברָאטשעג
 הדּוהי 'ר ,ןּוז ןייז ןּופ ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא טיוט ןייז
 ,ח"מת ,ךַאּבצלוז ןיא ּביל

 .18 טייז ,הנמאנ הירק ,ןיפ ףסוי לאּומש :עז

 :דיעהו אלבאקמ קחצי רטּכ רוחבה אנמדקל אתאו4
 ןתח ןאמגילעז ואו ּבאקסעל רפכל ןמוקנ ןיב ךיא

 ןייז וצ גירברה רעד ןנירד טגעלפ אדורבמ ן"ש קנייא
 -מערק ןופ ןהעזג ליפ ךיא באה ..ןמוקג ןיירא ךיא ןיב
 רעד זיא ואװ טגערפג ךיא באה ת"צקש יד ןא איר
 ןיה (שמיפ ןושלב גילעז םשל יוניכ אוהו) ינסשט ידוהי
 ואוו שייוו ליווייט רעד טרפנעג רימ איז ןבאה ..ןמוקג
 טכענק איד זא טגאזג רימ ןמ טה ..ןמוקג ןיה זיא רע
 'נוא דלעפ ןיא טריפג ןיא ןבאה גיוברה רנייז זױא
 .תגרהג םיא ןבאה

 .ק"פל ה"כת לולא 'ו 'ב םוי םויה
 .ג"ק ןמיס

 ..ריאמ 'רב בוט םוי 'ר ...טרופקנרו ק"קמ יתלאשנ 5
 :ל"זו דחא לרעמ עמשש המ דיגה

 ןמוק ותיבל תומחלמ לעב ןייא זיא הנש ג"י ראו
 רימ ...טעריג רימ וצ 'נוא ןזעװג ת"לסמ טאה 'נוא
 ןייא זיא טאהג ןדוי ןיא ליאינפמאק רעד ןיא ןבאה
 איװ ןשייהג טאטשטאנק ןתנ טאה ןועװג לירעק רריקאוו
 ...ןדראווג קנרק רעז רע זיא ןגצלג ןייז אדנוגרפ ןיא רימ
 רימ ןבאה אז ןגנג שיוא ליז יד זא םיא ןזיא 'נוא
 ריאייש ןייא ןיא ליסקא איד ןא זיב טכַאמג ךאל ןייא
 ןבאה ךאנרעד דנוטש ייוװצ .ןבארגב םיא ןבאה 'נוא
 .ןיסערפג טגוה איד םיא ןטעה טשנוז טריש רַּפ ןיא רַימ

 .ד"ק ןמיס
 ןושלּב ..בקֹעי 'ר תשא שונאה תרמ הרעצנה הבישה 6

 :ןגכשא
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 ןגראמ ךאנ 'נוא טנײה ךאנ טינ רימ רעפ זיא רע
 .ןּכאמ טנעקג טינ םולש ןייק ןבאה רימ

 .ןבוא ק"ק הפ ..ב"לתה תנש ןושה 'חב
 ב"יק ןמיס

 גרוּבנטּור דניקסיז יכדרמ 'ר ת"וש .אא

 טּבעלעג ,גרוּבנטּוו השמ ר"ב דניקפיז יכדרמ 'ר

 ןטצעל ןיא ןלױּפ ןיא םעדכָאנ ןּוא דנַאלשטייד ןיא רעירפ
 ןיא בר ןעװעג יא רע .טרעדנּוהרָאי ןט17 ןּופ ?טרעפ

 ןיא םעדכָאנ ,ןעסעה ןיא -- (ש166סתתבטפסת) ןזיוהנדיוו

 ןפיוא .ןילּבּול ןיא ןּוא ענדָארג ןיא ,קסירּב ןיא ,ןזיוּפ
 ד"בא סלַא רע טרירּוגיפ תובּוׁשּת ענייז ןּופ טַאלּב-רעש

 ,שידיי ףיוא תוצּובש ןּוא תודע-תויבג יד .ןילּבול ק"קד מ"רו

 -ַאד בור סָאד ןצנייז ,רפס ןייז ןיא טכַארּבעג ןענייז סָאװ

 לָאמ ןטשרע םּוצ ןרָאװעג טקּורדעג זיא רפס רעד .טריט
 -ייז ןטַאטיצ יד .(1746) ו"קת רָאי ןיא ,םַאדרעטסמא ןיא
 .עּבַאגסױא רעטשרע רעד ןּופ ןעמּונעג ןענ
 לע דיה תחנהבו (אה"אפּב ונייהד הרומח הצובשה הסונ (7

 :ןועמש 'מכ דגנ א"ררהמכ ביוחמש .,,ת"ס

 המרמ ילּבו המרע ילב ןונה ומשש ימל עבשנ ינירה

 רואו טסיא ראוו שאד שד ד"יבה ד"צו םוקמה ד"ע

 בה ל"נה ןועמש ךיא אד ונייהד רעװש ראד ךיא ףיוא

 ראפ רעד ימיא ךיא באה כ"הבב טאטש ןייז טפוקיג פא

 ךיא זד טגאזיג וצ טינ טאה ןיזצוװיג ןינק לבקמ רע יא

 ןייא ליוו רדוא ןילצבוי טימ ןהיצ קצווא ימיא טימ לױװ

 ןהיצ קצװא לאז ימיא טימ רעד ןקיש ימוקמב ןירדנא

 ןמוניג זיוא יאנת ןייא רדוא טכאדיג טינ ןועמש טאה ךא
 טלצג שאד רצ ןעוו אקוד טאטש איד רימ טפיוק ראפ רע

 תועמ שאד ןיטלעז תובוה ילעב ןייז ןעוו רבא לטייב ןיא

 אייווצ איד .טשינ הקמ רעד זיא ןיזאל ן"ריטשער ראפ

 לבקמ טאה רע יא ןידראוו טכאדיג טינ ןנייז איילרא

 ימיא טימ יאנת ןייק ו"ק ךא וניבו וניב ןיזעוויג ןינק
 יאנת םוש ילב טפוקיג פא םתס ןיילא רדנוז ןמונג זיא

 .טשיא ראוו זילא שאד ךיא רצווש ףיורד םלוצב
 שדוקה ןורא תחיתפב (א

 ת"ס לע די תחנהב ונייהד ,ץפה תטיקנב העובשה חסונ 8
 י :שדוקה רפס םוש וא

 ילב ד"יבה תעד לעו ה"ב םוקמה ד"ע עבשנ ינירה
 טימ ךיא זד זיא תמא זילא םלועבש המרמו המרע םוש
 ףיוא םיא טימ ךיא ךילעוו שיט ןעד תמחמ ל"נה ןועמש
 תרזעב טאטש ןָייז טימ םישנא תרזצב כ"הבב טאטש ןיימ
 ןייק ירמגל ןיפילח 'נוא רכמ ןגבלעז םוא באה טשיוטרפ םישנא
 לאז ןיפילח רעד שאד יאנתה תמחמ ןה ןיזעוויג זיא יאנת
 רחא רדוא ןהיצ רעװ םיא טימ ךיא דע ןייז ןיפילח ןייק
 ןילעבוי 'נוא ןהיצ לאז םיא טימ רעד ןילעטש ימוקמב
 רעד זילא יאנתה תמחמ ןה ןתמו אשמל ןימענ טימ

 16 תובּוׁשּת-תולאש ןיא תודע-תויבג עשידיי

 ודיל תועמ שאד רע דע ןייז ןיפילח ןייק לאז ןיפילח

 לוז ןידרעװ טריטשער רפ טלאז תועמ וד אד טמוקב

 טכאדיג טינ ןייז םיאנת יכלוז .ןייז טשינ ןיפילח רעד

 תעד לע יתא עבשנ ל"נה לכ ,ןיפילח ןעד אייב ןידראוו

 המרמ וא המרע םוש ילב ד"בה תצד לצו ה"ב םוקמה

 ,ב"צ 'ל ףד .םלועבש

 ןטיול ;ןּבעגעגנָא טינ ןמיס רעד זיא תועט יפ"ע

 .א"י ןמיס - רע זיא רדס
 ַא ּוצ טגיילעגייּב ןענַײז ןטנעמּוקָאד עטצעל עדַייּב

 ך"ז'ב םוי, ןּבירשעג ,טַאטשרעּבלַאה ןּופ טמּוק סָאװ ,הלאש

 ."ט"לת ,לולא

 :ל"הזב ..,ןצט ...ןבואר 9
 דחא תעבט ןועמש 'ר ברהכ ןמ טפיוקיג טאה רע

 ךרעל ןיײז ןציז ןיטנמיד יניילק יכילטצ ןניוד שאוו

 -אהל טעה .ןאקריט ןשיורג ןייא טימ ט"ר 'ד טרעװ

 ראפ טאה ט"ר ה"מ ןיבעגיג ריפ רעד ןועמש ..ףול

 לע טאה 'נוא שילטנעיירוא אַײז ס"קרעט רעד טניימ

 רע טאה ..,ףיזעלגטרופ בהז תכיתח ןיבעג ףכּת חקמה

 רעד ןיבאה טגאזיג יכלטע .ןזיויג םיאיקב תצק ןיא

 .י:ףויז אייז סאקרעט

 :ל"הוב ש"ררהכ ףולאה בישהו

 שד באה 'נוא סאג רעד ףיוא ןידנטשיג ןיב ךיא

 רימ וצ א"ררהמכ טזיא .טאהיג רגניפ ןעד ףיוא תעבט
 ...לרגניפ ןייא ראפ שד טזיא זאו טגערפיג 'נוא ןימוק
 שיװיג שע ריא טלעװ א"ררהכל ש"ררהמכ רמא זאו
 טראוו ןרעייא ףיוא שע ךיא לאז ןיטלהב חקמ ןעד םוא
 ןעד םוא שע טפיוק ואוי א"ררהכ בישהו :ןפיוק םורד
 ףכת ךיא ןיב כ"ע .חויר יצח ףיוא ךייא טימ ...חקמ
 ןייז א"ררהכ ףױא תעבט שד בה ןוא ןגנג לרעהל
 ,ז"ט 'ס ...טפיוקיג טראוו

 :ריגהו ץ"כ קחצי רב םיח ...אנמדקל אתאו .0
 המכמ טרוהיג באה זד הרורב העידי זיא שאד

 סנוא 'יעשימ טאהיג בתכ ןייא ןיבאה 'נוא םיסנוא
 םירש ןמוקיג קעװא ןייז שאו טורטורפב טביירש 'נוא
 ב"ג זיא לאינד רב יבצ רמכ זד םשה טביירש 'נוא שערב
 ..םיצירפ יראש ּטגו םירש יד אייב ןיראוויג גרהנ

 :קחצי רב בקעי רמכ דיעה בוש 51
 'ד וא 'ג שערה רחא יושקסאמל ןמוקיג ןיב ךיא

 שע ןעד םיסנוא יראש םע ןיגנג ךיא ןיב ןכב .םימי
 -לאהב גרוה ןייז לאז רסיקהמ ןיזעװיג יוװיצ ןייא זיא
 ןיבאה 'נוא םיסונא יראש םע ןגנג ךיא ןיב ןכו .ןיט
 זיא רע 'נוא לקיטש ףיוא טקאה וצ ראג לאינד ןמוניג
 ןיא םגו טקאהיג 'פא זיא סופ ןייא קר ןיזעוויג ץנג
 ה"איפאק ןייא טימ ןיזעויג ןיגאלשיג ךרוד םגו .די
 ...פ"ָאק ןרעביא קאה ןייא ןוא
 :והילא רמכ דיגהו אב בוש 2

 לאינד וד ןבירשיג רימ וצ טאה חספ רמכ ימח זד
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 ןיזעװיג ןיב ז"חאו שערב ןיראװג גרהנ ןייז יבצ ונבו
 טרוא שאד .ןזיוויג םיסנוא רימ ןיבאה ימצצב יווקוסאמב
 זד ל"נה ודיגה םגו ןיזעוויג רבקמ ןדיב איז טאה ןעמ ואוו
 'נוא ל"נה הגירה רחא ןיראוויג טרעומוג זיא פולס ןייא
 םשרג םשו ןיגנהיג ףיוא לזרב לש ליבאט ןייא ףיוא
 ..ומשב 'א לכ םירשה לש םיגורה

 ז"} 'א םוי םויה ...ל"נה לכ הבגוה
 .יוואחוב ק"ק הפ ,ק"פל

 ג"מת רייא

 .ב"כ ןמיס ןיא -- 252-0

 "בקעי-תיב, ת"וש .אאו

 בקעי 'ר זיא "בקצי-תיּבג ת"וש יד ןּופ רּבחמ רעד
 סָאװ ,רפס ןפיוא המּכסה יד ,רמזיוצ ד"בא לאומש ר"ב

 עּברא דעו; ןּופ םינזור ןּוא םינּבר יד ןּבעגעג ןּבָאה'ט
 -עג תֹובּושּת יד .ג"נת רָאי ןּופ טמאטש ,"תוצראה
 .(1690-1676) ן"ת - ו"לת ןרָאי יד וצ בור סָאד ןרעה

 ו"נת רָאי ןיא ,לָאמ ןייא רָאנ טקורדעג זיא רפס רעד
(1696). 

 רימ אייב לטיװק ןײא טאה קסירב קקמ ידוהי ןייא (3
 ןביילק ןייא טאה ידוהי רגדינ ןייא ןיועװג זיא רע ןימונג
 ןעד גנוי ןעד טימ ןיזעװג רבחמ ךעז טאה טאהיג ןקז
 ןייז קסוע ...בארגנעו ק"קל ןיגנג ןגייז ןוא ןוז שודק
 ...ףרש ןיי תכאלמב

 ןיוצוויג ןיב ךיא ןיזעוװיג וזא קסע שאד זיא םינש שמה הז 4
 ...רמערק אייב טפאחג שיפע רנוגרד ןיבאה ןישטגארד ריעב

 'ד םוי הז לע יתלאשנו :טייטש הבּושּת רעד ןיא
 ,ק"פל ו"לת א"נמ טיי

 .ט 'ס

 ,"יגושרגה:תדובע, ת"וש .אאוו

 ת"וש ןּופ רבחמ רעד ,ףילוא יזנּכשא ןושרג יבר
 -עג זיא רע ּואװ ,עקָארק ןּופ טמַאטש ,"ינושרגה-תדובצ,
 עשוהייינּפ םענּופ ןּוא (אזו עװ ח"ב םענּופ דימלּת ַא ןעוו
 לידנמ םחנמ 'ר ןּופ םעדײא ןַא ןעװעג זיא ןּוא (אז עז
 רָאי ןיא .(אטנ עז) "קדצ-חמצ, ןּופ רּבחמ םעד ,לַאמכָארק
 ןיא בר ןרָאװעג זיא ןּוא ןלױּפ ןּופ קעװַא רע זיא 0
 בר ןעװעג רע זיא 1657 רָאי ןיא .ןרעמ ןיא ,ץינסָארּפ
 רעװש ןייז ןּופ טוט ןכָאנ 1661 רָאי ןיא ןּוא אניה ןיא
 ןּוא ,גרוּבשלעקינ ןיא םוקמיאלממ ןייז ןרָאװעג רע זיא
 ,ךיירטסע ןּופ ללוּכהיבר ןּוא ןיװ ןיא בר 1664 ראי ןיא
 קעװַא רע זיא -- 1071 רָאי ןיא -- ןיװ ןּופ שוריג ןכָאנ
 - ג"נת רָאי ןיא ןּברָאטשעג רע זיא ןטרָאד .ץעמ ןייק
3,, 

 -עגּוצ ןיילַא רע טָאה "ינושרגה-תדובע, רפס ןייז
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 יעג טקּורדענּפָא זיא רע .ח"מת רָאי ןיא קּורד םּוצ טיירג
 -קנַארפ ןיא ,ןתנ יּבר ןוז ןייז ךרּוד טױט ןייז ךָאנ ןרָאװ
 רעד טָא ןּופ ןעמּונעג ןענייז ןטַאטיצ יד .ט"נת ןיימ-טרּופ
 ,טּבאגּפיוא ףעטרּוּפקנַארפ

 ק. א 8ט {זת גם ת, 216 161246 ט611/ס1עטתק 66 ;צז

 2666ת הטפ 016.

 ,223--207 ,תונּברה תורוקל ,קצדורוה .א .ש ;ךיוא

 ;ןטסקעט יד

 ל"וו דיעה רשא ףסוי ר"רה ןּב רזעילא ר"מכ רצנה...'(5

 :א"לב

 ןשייהיג רנייא טאה אד .וכ הריזגה רחא .רימ איוו

 ותואב לדיימ ןייז ויא אד ש"נ ק"קמ זאה ןב ץריה 'ר

 אד כ"ג ןיבאה טגערּפג הריזג יד ףיוא רימ זא םעפ

 וצ זיא טעט ןיימ טגאזג לדײמ שאד טאה אד ,ןיזעוג

 רפ ןיג ןנעק טינ ןמ טאה אד ןראוויג גרהנ יאנאלּפ

 'ר רטאפ ריִא לדײמ שאד טאה אד .'כ םיגורה יוביר

 זיא לדימ שאד 'וכ טנעק רעד כ"ג ל"נה אקצריה

 .זעויג םינש רשע םינש תב ןייא

 :ל"וו ל"נה ץריה ר"רהכ תגירהמ ודיגהש םישנה...6
 ירזנוא ןילעװ ןיבאה 'נוא ןיגנג 'ו םויב רימ ןנייז אד
 ...ןיכוז טייל

 ל"וו תדל דיעה (7

 :א"לב

 'ר ןעד ןמוק טפשמל ןניז ךאנ רעד גנאל טינ

 לש תיבב ןַײז קיוחמ ןלעװ טאה לאומש 'ר רעווש ץריה

 ןיבעג ריפ טאה רע ןעד באנדושב ל"נה ץריה ר"הכ

 לװזא ותב כ"האו ןיראוויג גרהנ ראפ רעװ ץריה 'ר זד

 'א לכ םידדצה ינש ןבאה ןכב .שרוי רעד רע זיא

 ןכ ירבדכש תדל ורזחש םיסנוא תודע טכארבג

 ימ ןמוק רוריב לע ןינעק טינ ןמ טאה אז אוה

 ,הלחת גרהנ

 ורדהש םיסנואה םשב ןרהא ר"רה

 ז"ס יס ןיא -- 257-5

 רעד יװ ױזַא רעּבָא .ןּבעגעגנָא טשינ זיא רָאי סָאד
 'ר ןּוא ןרעמ ןיא בר ןעװעג לָאמטסנעד ןיוש זיא רּבחמ
 לײװ ,טּבעלעג ךָאנ טָאה גרּוּבשלעקינ ןּופ לידנעמ-םחנמ
 רעװש ןייז ליװ רע זַא ,הכּושּת רעד ןיא טּביירש רע
 יד זַא ,ןמיס ַא זיא - ,קסּפ ןייז ּוצ ןייז םיּכסמ לָאז
 .(1661-1651) א"כת-א"ית ןרָאי יד ןּופ ןעמַאטש ןטנעמּוקָאד

 :דצה ל"זו (8

 ךיא ןיב טייצ לוש רעד ןיא שניגרמ וצ תבש ןא

 המלש הלותבה יבא תיבל ..ןרהא ןב בקאי טימ ןיגנג

 טנה רעד ןיא לרגניפ שרבליז ןייא טהיג בקאי טאה

 ןײא רפ שאד זיא שאוו טגערפיג לידיימ שאד טאה

 לדײמ שאד טגאז ןיימ זיא שע בקאי טגאז לירגניפ

 יליו בקאי טגאז ןיג וצ הנותח רעד ףיא שרימ אייל

 טָאה 'גנוא ןיקנעש שריד ךיא לי ןיבאה שע וטש
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 'נוא .טנה ןייז ןיא לדיימ םעד ןאטג ןא לרגניפ זאד
 שדקמ ךיד ךיא ןיב אד לדימ םעד וצ טגאוג טאה

 שדקמ טוג זא איז טאה רע .תשדוקמ תא יוה רימ וצ
 ביה לדיימ םעד וצ טגאזג טאה 'נוא בר ןייא זא ןזעװג
 אוד םעמ ןייד טשינ גאז 'נוא לרגניפ זאד ףױא שפיה

 ףיױא לרגניפ זאד לדיימ זאד טאה ןייז ןיימ טשרפוו

 קעװא ןנייז 'נא בוט לזמ ןאיושג ךיא באה ןיבוהג
 ..,ןיכנג

 :המאו היבא דמעמב הלותבה ל"זו (9
 טגה רעד ןיא ןמוניג טינ לרגניפ שאד באה ךיא

 .שיט ןעד ףיוא טגילג רדינא שע טאה רצ טראיינ
 ךיא ילאירט ןיא ןעבוהג ףיוא שע ךיא באה ךאנ רעד
 רשפאוע ןירעװ רע לאז הרפכ ןייא טינ םיא רעגב
 ."רקש רבדל הנושל ודמל המאו היבאש אמתסמור

 הפ הנוהה ,אגולגמ שריה 'ר ןופ טמוק הלאש יד
 .ץינזערד ק"ק

 .ה"פ יס ןיא -- 8

 .ןיזעװג ןיורב שאווטע ראוו וצ זיא זע .,.דעה רמאש 69
 ןיבוא זאװ טז רעד ףױא :ל"וו רמא 'אה דצהש

 ןייז טאה ןיגעלג םד ןיא טינ רע ואװ וּיא ןיזעווג
 םינּפ םוא ןטנוא ולא ןיזעװג םיעלות ליפ וזא טינ
 .ז"צ ןמיס .ויא ןיגעלג ףיורד רע ואח

 :הדינהו םהרבא תב הנח תרמ השאה ...אנמדקל אתאו 1
 אלמבול ק"ק ןופ ןזעוויג טייל איה ןייז ראי ןייא דפ

 ןישעזיג רדּננא אייב ןייז בייוו ןייז טימ ןאמ ןייא 'נוא
 ןט זד .,לירמעט השא רעד ןוּפ ןמוקיג דיר וצ זיא
 טה ,רעװ טוט רעבא טבעל ןאמ ריא ביוא שיװ טינ
 ןראװ תגרהיג ךאד ןיא רע טצריג השא יגיבלעז יד
 'ננא ןיזעװיג אב רעד זיא ןאמ ריא 'נוא .ןאמ ריא
 ,טערינ טשינ טאה

 ,ל ב"ית רייא ך"ז 'א םוי םויה .,,אווארגנפוו
 .ו"ק יס

 ךיא :ל"הוב שריה 'כ .,.ע"תב דיגה ...אתלת בתוּמב 2
 ףלאו לאומש 'ר תיבב בוטש איד ןיא ןיסעזיג ןיב
 טנוא םַײח ר"ב ןמפיל ןיירא ןמוקיג טזיא טנוא ןיגה
 ןגיק לוטש ןעד ףיוא ןסעזיג טזיא לידנעה הלותבה
 טאה טנוא תצבט ןייא ןמוניג ןאמפיל טאה טנוא דביא
 טלאויג טאה טנוא ןסירג ףױא טנה איד הלותב רעד
 ירה ןיגאז טלאויג טאה טנוא לרגניפ שאד ןאט ןא
 - .יןסוטשיג קעװ ןייא ךיא באה וזא 'וכו

 ברע תצל םג ןיבגריא :דיגה רדנס רמכ ינשה דעה 3
 גאז רימ וצ ל"נה שריה טגאז וזא ל"נה תיבב ןמוקיג
 םוראװלדנעה טיימ רזנוא טימ ןחה זיא רע טײזמ ןמפיל
 טנוא ןמוניג לרגניפ ןײא טאה רע רימ רע טרפטנע
 ןמפיל ךיא גארפ אד ןיזעוװיג שדקמ טימ רד איז טאה
 ןיזויג רימ רע טאה אוז טכמיג שע אוד טזאה איו

 תוּבושתו-תולאש ןיא תודצ"תויֿבג עשידיי

 ריא ןמוניג באה 'נוא טכמיג שע ךיא באה אוז ןייא

 ןיב ךיא טגאזיג 'נוא ןאטיג ןא שע באה 'נוא רגניפ

 'וא הלכ ןימ טשיב וד טימ רד שדקמ ריד
 םורא טנוא טשוקיג איז טאה טנוא איורפ ןײמ
 טסיב אוד גיטסול שיײז ןפוריג טנוא ןגנורפשיג
 ...הלכ ןיימ
 שע באה ןמוניג תעבטה באה ךיא טגאז ל"נה ןמפיל 4

 ...אלולטיאו אכוח רופ ןאטיג ןא ריא

 :ל"הזב םינמאנ םידע י"פע ןיגאז טזאל הלותבה 5
 טגאזיג טאה טנוא רימ וצ ןמוקיג זיא ל"נה ןמפיל
 רע טאה ךאנ רעד ..ןיילרעגניפ ןעד וצ לאמא ךיר

 'נוא ןאטיג ןא ריא שע טאה 'נוא ןמוניג רגניפ ריא
 איורפ ןיימ טסלאז אוד שדקמ ךיד ךיא ןיב אד טגאזיג
 (םייהסדליה) ב"גת ,םחנמ היי ...ןייז

 יד"נ 'ס ןיא - 265 ויב 262 ןופ

 ."םיניע-תריאמו םהשה ןבא, ת"וש .אאוװ

 םענּופ רּבחמ רעד ,ריאמ ר"ּכ ץצג םּוקילא 'ר
 ןיא ןריוּבעג זיא ,"םיניע-תריאמו םהשה ןבא ,, רפס-ת"וש
 תורוג יד תעשּב .ןזױּפ ןיא לימעדינש לטעטש רעד
 ,רעטָאפ ןטימ ןּפָאלטנַא לגני סלַא ךָאנ רע זיא ו"טת
 בר ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש .הליהק רעד ןּופ בר םעד
 -סױרַא ןיא רפס רעד .םייהסעדליה ןּוא ץינעזרעװש ןיא
 ,ּוו ןייז ךרּוד ,רּבחמ םענּופ טוט ןכָאנ ןרָאװעג ןּבעגעג
 - ,ט"נת רָאי ןיא ןיוש רעּבָא .1723 ג"צת רָאי ןיא
 ,קּורד םּוצ טקידנערַאפ ןעװעג תובּושּת יד ןענייז -- ,9
 סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ ןענייז תומּכסה יד ןשיװצ תמחמ
 םהרבא 'ר ןּופ המּכסה יד עז ט"נת ןיא טצמתחעג ןענייז
 .שטירזעמ ןּופ ל"גס םהרבא 'ר ןּופ ,גָארּפ ןּופ אדורּב
 טריטַאד ןענייז ,טריטיצ ָאד ןרעװ סָאװ ,ןטנעמּוקָאד יד
 טרעדנּוהרָאי ןט17 ףוס םענּופ ןעמַאטש ןּוא רוקמ םעניא
 .(1696 ןּוא 1692 ןרָאי יד ןּופ)
 בותכש תודעב המש הבגנש דחא בתכב יתיארש 6

 ןועמש שאד טאה ןהעויג טינ רע זד דיגה םגו ..וכותב
 .טאה ןמונג ףסכ ןופ שאוו

 ןהעיג טינ רבא טאה ;ל"וו ,,,ינולּפ רמכ דיעה םג(7

 .ייףסכ ןופ ןמונג שאו טעה ןועמש זד

 טַאהיג ןבוא רדח ןייא טאה ןבואר זד דיעה יאש 8
 רנייק טשנוז רע סלַא ןײג ןיירא ןפרד רנייק טאה
 שד זיא ןדנטשיג ןנירד טשיק ןייז זיא ןיא אד טינ
 איוו ןזעוויג עידומ איז ןבאה וזא ןגעליג ןנירד רבליז
 איו ןזיװג רימ 'נוא ןמוניג רבליז שאד טעה ןועמש

 .ןזעוויג ןכארביג ףיוא זיא טשיק יד |
 ,ןיימד פ"פ .קפל ו"מת זומת 'ך 'ג

 ב"ס 'ס ןיא -- יירד עלא
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 םיבינש ןּופ סקעדגיא

 (גנולמַאז-ןטנעמּוקָאד רעד ןיא רעמונ ןמיול)

 ,257 ,252 ,251 ,250 -- (םיסונא) םיסנופז

 ,137 -- רעלדנעה-ןעסקוא

 .14 - אדנרוא

 ,73 - םיספורטפא
 ,141 - רעכאמליגרא

 "א ,180 ,173 ץו"א 1523 ,141 ,140 ,71 ,31 - םידנַּב

.2233 ,214 ,211 3 

 ,160 ,143 - םילובלב
 -- (טנעמיגער ,םיבכור ,קלָאּפ ,תוליח ,רענלעז) תומחלמ-ילעב

 ,181 ,148 ,139 ,138 ,וו"א 127 ,126 ,116 ,0

9, 191, 196, 199, 206, 221, 223, 224, 245, 
 .46 ,45 ,44--ןעיירעקעב

 100 94 ,85 ,18 -- (ןירעיופ ,םיתוכ ,םיצקש ,ם"וכע) םיױֿפ
 ,208 ,207 ,200 ,199 ,152 ,147 ,146 ,140 ,105 ,ו"א
0 211 220, 224, 244, 

 .196 ,181 ,וו"א 153 ,146 ,101 ,60 ,16 - תוג
 .255 .,200 -- תוריזג
 ,114 ,97 ,96 ,94 ,92 -- (םינחצר ,םיהצור) םינלזג

 .274 ,233 ,ו"א 213 ,188 ,180 ,8
 ְּ ,1918 - שוריג
 .152 ,147 ,119 -- (םירמוכ) םיחלג
 ,200 ,119 - רעזצלג
 .268 ,127 -- םיבנג
 ,207 ,137 ,93 -- (םיובש) ענעגנַאפעג

 .196 ,153 ,128 -- (םיאפור) םיריוטקאד
 .244 ,211 ,210 ,178 ,115 ,170 ,169 ,92 - רעײג-ףרָאד
 .207 -- סּוכוד
 .263 ,228 ,220 ,193 ,99 ,22 ,18-- (תותרשמ) ךעלדיימטסניד
 ,254 -- רנוגרד

,,9 

 .65 -- ןשרד

 .13 - ןֹומּה
 .200 -- סעטוה
 .128 -- ןעמַאביוה
 ,װ"א 100 ,98} ,94 ,92 ,90 ,83 ,24 ,19 ,16 - םיגורה

4, 119, 120, 127, 137, 143, 148, 149, 152, 153, 
 ,221 ,210 ,207 ,206 ,200 ,199 ,וו"א 189 ,175 ,9
4 233, 244, 251, 255, 260, 261, 

 ,255 ,207 ,92 -- תוגירה

 .86 - אזָאֹוו
 ,139 -- ןכילאוו
 .227 -- ודיו
 ,189 - תוצראה-דצו

 ,73 - (ןושל) ןישלצוו

 ,232 ,68 ,64 ,62 ,25 -- תונד

90 

 ,225 ,144 ,ו"א 107 ,86 ,85 ,/5 - (צ"ש םינזח
 | ,31 - ךוב-שטייפ
 .82 -- סנירעצנעט

 .249 ,247 - (עלדנעה-) ןילעבול
 ,253 ,209 ,145 - (רענערב:) ףרש ןיי
 ,221 ,140 ,119 ,109 ,95 ,19 - (קרימ ראי ,סכמ ,קוש) דירי

2, 238, 
 .73- -- םימותי

 ,224 ,203 -- (ןטרעוװש ,ןסקיב) ןייז ילּפ
 .228 -- (רמז ילעב) רמז ילכ

 .וו"א 228 - םינציל
 ,89 ,61 ,60 ,15 -- שדוקה ןושל
 .119 -- ייהלאוו ןושל
 ,139 ,122 -- איסור ןושל

 .244 - שימצפ ןושל
 ,15 - (זנכשא ןושל) וננושל

 .240 ,239 ,2236 ,231 ,10 ,62 ,55 - םילכאֿפ
 .126 ,90 -- רעטיווקסאמ
 .139 -- תומוקמ
 ,269 -- םידרומ
 .119 -- רעגיכלימ
 .141 -- תופשכמ
 .235 ,221 ,206 ,191 ,145 ,143 ,119 ,116 -- תומחלמ
 .וו"א 231 ,וו"א 228 ,191 -- םידמלמ
 .11 ,10 -- רזממ
 .56 וו"א 37 - םיסמ
 = (רריטקשומ ,ריטנאטאקראמ ,ריטנעד אקראמ) רטנקרמ

8, 197, 220, 221, 224, 
 .49 -- קלשרמ

 ,199 ,173 - םישגושמ .-

 ,190 ,189 - םיחלושמ

 :257 ,250 ,129 ,128 ,127 ,39 ,17 - םידמושמ

 .ו"א 153 ,66 ,ו"א 27 ,7 ,6 - תונכשמ

 ,238 ,179 ,99 -- םיתרשמ

 ,ו"א 84 - רעלדאב

 .61 ,7 - ןדנ

 ,21 - תונולבפ

 ,72 - םירחוס

 ,61 - רפוס

 .226 - רדיס

 ,120 - סעווארפס

 .204 -- םיסוסרס

 5269 ,190 ,129 ,127 (היה הנמלא) תונוגלק

 - .ו"א 56 ,49 - םינוריצ

,238 ,145 ,140 ,119 ,0 
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 ,152 ,139 -- ןקאלאּפ
 .157 -- סעכוטסאפ
 .235 ,5 -- תונודקפ

 תודע"תויבג צשידיי

 ,263 ,238 ,231 ,141 ,99 ,81 ,02 ,25 ,18 -- תוצירפ

 .156 - סעטצירפ

 ,269 ,252 ,250 ,153 ,120 ,90 -- םיצירפ

 ,243 ,242 ,142 - תואופ

 ,130 - ףרוצ

 ,141 -- רעכאמרקוצ

 .207 ,145 ,115 - ן'קזאק
 .123 ,114 ,35 ,27 -- להק
 ,239 ,231 ,228 ,וו"א 6 ,,וו"א הז 221 ת5 2 - ןשװרלק

8, 262. 
 .1237 -- םירדיק
 ,250 ,221 ,206 (לשומ) רסיק

 ,75 -- םיבצק
 .254 ,244 ,156 ,155 ,109 -- (טילק) רעמערק.
 תיב ,עגרעברצה ,גירברה ,םוצטצרק ,אמשטערק) עמצערק

 .244 ,236 ,192 ,153 ,139 ,120 - (יּפשואה
 ,194 ,191 ,165 ,112 ,ו"א 26 ,ו"א 10 - (ץ"מ) םינבר
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 ,140 - ליפאנארדַאז

 .246 -- ןבוא
 .211 -- ץלוזרבוא
 .221 -- אסיוא
 .219 -- ץילרטסיוא
 .41 - קרפשיוא
 .207 ןאמוא
 ,189 -- ארטסוא
 ,110 -- קאזארטסוא
 ,143 ,128 -- אניירקוא
 .220 -- טורטפא
 .וו"א 100 -- באיהרא
 .242 -- השודקה ץרא
 .206 ,199 ,196 -- ונכשא

 .וו"א 178 - קסיירבאב
 ,36 -- קרעבנבב
 ,252 -- יוואחוב
 .139 -- ןישטטוב
 ,92 -- קאשיטוב
 .7 - אנוּב
 ,232 -- רלייווסוב

 ,197 - אליײב

 ,105 -- דארהאליב

 ,189 -- גניב
 .וו"א 87 -- ץאציב
 .127 -- אולעב
 ,138 -- ןידנעב
 .114 -- אהרב
 ,244 -- אדורב
 ,77 -- גייוושנורב
 ,233 -- ליסורב
 ,191 ,143 - קסירב
 ,83 -- איוקד קסירב

 ,217 ,119-(שטילאה) ץילאג
 .220 -- רילשאג
 .224 -- ןייטוג
 ,234 -- ןזיוהניצנוג
 .222 -- שטביג
 ,259 -- אגולג
 ,233 -- ךבנורג
 ,220 -- טנורג
 .170 -- יקסורג
 ,162 -- ןילופ שורג

 תֹובושתו-תולאש ןיא

 ,210 -- רטייר
 : .115 -- רציר
 ,209 .203 ,7 -- םיקיר
 .וו"א 250 - שצר

 ,247 ,14 - הצובׂש

 ,53 -- םינּכדש

 4235 ,221 -- (טיווש) עשידליווש
 ,247 ,138 ,12 - תופתוש

 .90 - (רעלדנעה:) לוויטש
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 ,241 ,204 - (ד"מהיב ןיא) טעטש

 .241 ,110 ,83 ,19 - ןפיש
 .249 -- רלקומש
 .238 ,וו"א 181 -- ןדימש
 .207 ,165 ,144 ,וו"א 120 ,86 - םישמש

 ,222 ,155 ,16 -- (טייה) רעדיינש

 .86 ,84 -- ןליפש
 ,207 ,131 ,130 -- תופירש

 ,121 - םינילת

 ,31 - ריינ לע הליפת

 .ו"א 185 ,151 ,וו"א 111 ,49 ,48 - תוסיּפת

 .25 - הבושת

 ןעמעג עשיפַארגָאצג ןּופ סקעדניא

 ,143 - גנידירג

 .152 -- אוואניהלאל

 ,120 -- אנווארבוד

 .238 -- ןזיוהליד

 ,92 -- ןאזניד

 .82 - קצנד

 ,182 - ץלאה ןרעד

 ,254 -- ןישטאגארד

 ,124 - טאטשמרד

 .259 -- ץינזערד

 .וו"א 179 -- ץיוויניוואה
 151 -- ןישטוואלה
 ,217 ,119-(ץילאג) שטילאה
 ,222 -- איונאה
 .181 -- גרעבניקאה
 ,221 -- רטשניימ ףוה
 .14 -- ןורפלייה
 ,248 -- טאטשרבלה
 ,1234 - אנעה
 ,145 ,143 -- אנדארה

 .231 ,224 - באלסדייאוו

 ,119 ,114,100 - ייחילאוו

7 139. 

 .210 ,146 - לסייוו

 ןעשייוו) קרוב-ןעסייוו

 ,206 ,1237 - (גרעב

 ,175 -- סוטליוו

 ,152 ,144 ,120 - אנליוו

3, 

 ,223 -- גרובשפליו

 ,210 ,126 - אביו

 ,207 ,ה"א 117 - אצניוו

 196 -- ןישיו

 .189 - יקאסוו

 - (אווארגנעו) בארגנצוו

3, 261, 

 ,2231 -- גרובדירו

 ,אשיימריוו) אשיימרוו

 -(אשמריוו ,זמריוו ,שמריוו

6 134, 191, 

 ,224 -- שטשאמאז

 ,128 - אואטפאוה
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 ,121 -- ןישטנעח

 ,225 -- דורב ישטשארה

 ,110 - לירעטאש

 .206 - בושמאט

 .16 - אוובט

 .ח"א 207 -- ןישטלוט

 .2235 -- ןיגנהיט

 .126 ,116 -- ץיוואשיט

 ,128 - ץילפט

 ,140 ,119 - סַאל

 ,95 - גרוברוי

 ,131 ,130 ,109 - באלסרעי

 .וו"א 210 -- ףראד ןידאל
 .128 -- רימדאל
 .200 -- אציווחאל
 ,132 - (גרעבמעל) בובל

0, 145, 193, 207, 209. 
 .140 - ןילבול
 .261 ,189 ,128 -- אלמבול
 .202 ,143 -- (קיציול) קצול
 204 - אטיל
 ,127 -- באשטיטצל
 .119 - בולעל
 .238 -- ןויוה אמלצל
 .244 -- באקסעל

 ,90 - (יווקסאמ) אווקסאמ

1 252, 

 תובושּתו"תולאש ןיא תודע-תויבג עשידיי

 ,וואליהאמ) וואליהמ

 ,וו"א 120 - (ווילהאמ

 ,228 -- םייחנמ
 .139 -- בוביזמ
 ,222 -- ץילגימ
 .128 -- שטירזעמ
 .196 ,189 -- ץנעמ
 .189 - באיצמ

 ,82 -- קודורוה יואב

 .10 - קרעבנרונ
 .182 -- לדיז יינ
 ,גרופשלקי גרובשלקינ

 ,175 -- (טרופשלקינ ,ש"נ
1, 229, 255. 

 .170 - ץיואלפענ
 .143 - רּפענ

 .128 - יװאקלידוֿפ

 .142 - באנטס
 ,139 ,114 - ץיוװאנפעטס

 .151 - יקוואניס
 .231 - קיצולס

 .וו"א 123 - קיצנעלאמס

 .וו"א 100 - הקארס

 231 - זװלש
 .191 - האדמע

 .117 - שטיברהאפ

 .140 - שטולטאפ

 ,191 ,162 - ןילופ

 .210 -- ץיוואלוופ

 ,244 ,190 ,174 - םהיפ

 ,1233 - טיכשיפ

 .115 -- ןולפ
 .255 -- יאנאלפ
 ,137 -- (קצאלפ) קצולפ

2* 
 .126 -- בוניירולפ
 .1236 -- אשרעפ
 ,206 ,193 ,190 -- גארפ
 - (טרופקנר0 טרופקנארפ
 .245 ,198 וו"א 193 ,1
 .245 -- אדנוגרפ
 .191 -- דגאל-ןיזורפ
 .92 -- טורפ
 ,143 -- ןיטירפ
 .145 -- באלסיירפ
 .114 ,ו"א 105 -- קולירפ
 .160 -- סיווטערפ
 .214 -- קטישרפ

 .204 -- רימזיוופ

 ,196 - תפרצ

 4,244 - אלבאק

 .198 - ץנעלבאק

 .81 -- רימיזאק

 .166 - שילאק

 .127 - ץינמאק

 ,217 -- ןישפאק

106 

 .128 -- ץישטראק
 .128 - ץראק
 .98 -- אנידנאטשאק
 .120 -- יואטק
 .128 -- שיוא ןיילק
 ,238 -- רימאלק
 ,209 -- הצינטארק
 .139 -- ינסארק
 ,ה"א 123 ,93 -- אקארק

 ,199 ,169 ,וו"א 154 ,2
 .118 -- אקפורק
 .109 - אכשיפ יבירק

 ,223 - גרופשנצבאר

 .20 - גרופשנגר

 ,98 -- (בושבורה) בושבור

3 

 ,92 - סודור

 .151 -- ןיסייר

 .178 -- ץישטצר

 .151 - ןבל הדׂש
 .257 -- באנדוש
 .133 - ןבאווש

 ,229 - חבל רציהו

 .131 - וואלדיש
 .175 - ןייטאלש
 ,224 -- עיזצלש
 ,173 -- ךוטיינש
 ,210 - קירש



 רעטלעלטימ ףוס עשרַאװ ןיא ןדיי יד וּופ עטכישעג רעד ּוצ

 (עשרַאװ םּולַּבלעגניר .ע ר"ד ןּופ

 ינָאק רעכלעװ ןיא ,עגַאל רעשיטילַאּפ רעד ץנַאדַא
 ,המהלמ-טלעװ רעד רַאפ ןענּופעג ךיז טָאה ןליוּפ-סערג
 ןלױּפ לייט םעד ןּופ ללכּב עיּפַארגָאירָאטסיה יד טָאה
 ןעמירַאּב ךיז ןענעק ןלייט ערעדנַא תעשּב ,ןטילעג קרַאטש
 ,לַאירעטַאמ-ןלעװק ןטכעלטנפערַאפ לָאצ רעסיורג ַא טימ
 -ָאטסיה יד ןייגרעד ּוצ רצשרָאפ םעד טרעטכיילרַאפ סָאװ
 רעטרעדנּוה יד ןּופ עיװָאזַאמ ןיא ןענעז - ,ןטקַאפ עשיר
 ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא רעכיּבײדנַאל ןּוא -טָאטש ,-דָארג
 .עכעלטע זיולּב

 -רָאפ-עטכישעג עשיד'יי יד סיוא טעז רעגרע ךָאנ
 ַא שממ רָאפ ךיז טימ טלעטש יז .עיוװָאזַאמ ןיא גנוש
 זיא טיּבעג םעד ףיוא טעּברַא עקיצנייא יד .הלותּב-עקרק
 "רַאװ ןיא ןדיי ןּופ ןּבעל םענּופ ןציקס, טמיוּבסּונ 'ה
 רַאפ טכער טימ טלַאה יקסנעלָאמס .ּפָארּפ עכלעו ,"עש
 -ערג ןײק .קרעװ שירָאטסיה ַא רַאפ טשינ ןּוא ןרַאּומעמ
 סיקסנַאשטשעיּבָא ס טשינ ךיוא ןּבָאה טייטַאּב ןרעס
 לטיּפַאק עז) עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןגעװ ןציטָאנ ערעגנעל
 .(14 .ז ,26 .ּב ,עידעּפָאלקיצנע סדנַארּבלעגרָא ןיא ?עשרַאװ,
 -סיה ערעדנַא ןּוא םיוּבסונ ,קנערפ ,רַאהזיורק
 ןגעו םיטרּפ ןטעּברַא ערעײז ןיא ןָא ןּביג סָאװ ,רעקירָאט
 ןייק ןָא ייברעד ךיז ןצּונַאּב ,עשרַאװ-טלַא ןיא ןדיי יד
 ןּופ לקיטרַא ןטנָאמרעדנּבכױא םעד טימ קיטירק םּוׁש
 .ןיקטגַאשטשעיּבָאס

 ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז ךיא ּבָאה טעּבוַא ןיימ ןיא
 ןליפּוצסיוא ,סָאמ רעניײלק ַא ןיא תוחפה-לכל ,עּבַאגפיוא
 יד ןּופ עטכישעג יד ןשרָאפּוצסױא ןּוא ללח ןקיזָאד םעד
 םעד ןיא .עשרַאװ ןּופ ןָא ּביױה ךיא .עיװָאזַאמ ןיא ןדיי

 ןּופ לטיּפַאק ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש רעכלעװ ,לקיטרַא
 ןויּב עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןגעװ טעּברַא רערעסערג ַא
 עטכישעג עכעלרעסיוא יד זיױלּב ךיא רירַאּב ,1527 רָאי
 .עגַארפ רעד ןּופ

 ,ןלעװק-ויכרַא ףיוא זיולּב ךיז טציטש טעּברַא ןיימ

 ןיא ויכרַא-טּפױה םעד ןּופ ןעמּונעג ּבָאה ךיא עכלעװ
 :ונייהד .וויכרַא-ץנַאניפ םענּופ ןּוא עשרַאװ

 (2618 16/- רעכיּבידָארג ןוא -דנַאל רעװעשרַאװ 4
 םּורֵא ןעמענ סָאװ ,16-1 רעמּונ 1656018 61 60021/8 (2:51

 ,1532-21421 ןרָאי יד
 עשרַאװ-טלַא ןּופ רעכיּבטיָאװ ןּוא -פעש יד 2

 רַאֿפ ,531-525 .רנ ,(86ט00814218 6+ 5082108118 0. 8. ע)

 צשיוװָאזַאמ יד ןּופ עקירטעמ יד ךיוא ; 1544-1427 ןרָאי יד
 ,341-333 ןּוא 41 ,36 ,18-1 ,רנ ,ןטשריפ

 ןּופ רעכיּב-ןפעש יד :עשרַאװיײײנ ןופ ןטקַא יד (2
 -פעש יד ;1545-14117 ןרָאי יד רַאפ ,1 .רנ ,עשרַאװ"יינ

 ןרָאי יד רַאפ ,133 .רנ ,עשרַאװיײײנ ןּופ רעכיּב-טיָאװ ןּוא
1565-7, 

 (0066צ- סקצדָאק-ןגעליווירּפ רעװעשרַאװ-טלַא רעד 4

 קעגטנ1681סץשמג 61014805 580:86 -- 268186 6518115)112 2ת-

 ,1115- 1316 ןרָאי יד רַאפ ,11 .רנ 414086 8:586186)

 סקעדָאק - ןגעליווירּפ רעװװעשרַאװ-ינ רעד ךיא

 .1712--1477 ןרָאי יד רַאפ ,123 .רנ (00668 קש) 6. א.טנ
 -רַאװ יד ןגעװ תועידי זַא ,טימרעד ךיז קידנענעכצר

 -טכירעג יד ןיא ןפערט ךיוא ךיז ןענעק ןדיי רעװעש
 תונכ ש ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעטרע יד ןופ רעכיּב

 עטנָאמרעד יד ןיא טכױזעגכָאנ ךיא ּבָאה -- ,עשרַאװ ןּופ
 ךיז ּבָאה ךיא ,לַאירעטַאמ טרָאד ךיוא ןענּופעג ןּוא רעכיּב

 (060:648 צניולּב ןּופ רעכיּב-טכירעג יד טימ טצּונַאּכ ןכּב

 םּורַא ןעמענ סָאוו ,1661011 654:15::16 ֹות 210ת16 גאע- 1--16)

 (0601648 106100/ ן'שטראט ןּופ ןּוא ,1532-1428 ןרָאי יד
 .1531-1412 ןרָאי יד רַאפ 461:651ע15 גת 18עס2עת, 95 1--8)

 טקּוקעגכרּודַא ךיא ּבָאה ןטנגעג עקידרעטייו יד ןּופ

 ןטלַאהטנַא סָאװ ,רעכיּבידנַאל רעמישטָארקַאז יד זיולּב
 טייקיטצט רעכעלטפַאשטריװ רעד ןגעװ ןציטָאנ עפש ַא

 ךיוא רעּבָא ןלעפ סע ּואװ ןּוא ןדיי רעדָארגעשיװ יד ןּופ
 -רַאװ יד ןּופ עטכישעג רעד ּוצ ןלַאירעטַאמ ןייק טשינ
 .ןדיי רעוועש

 -ַאנסױא ץּוחַא ,ךיא ּבָאה ןלעװק עשיד יי ןּופ
 בוחר, װָאל ָאק ָא ס םוח נג ןּופ לקיטרַא םעד - ןעמ
 סקנערפ .ע ןּוא ,7 י"ףיסאה,, ןיא ''השרוּב םידוהיה

 ,"עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןּופ עטכישעג רעד ןּופ ןדָאויּפע ,
 יד ןעמּונעג ךיא ּבָאה ןענַאד ןּופ 1924 'טנייח, ןיא
 -- (1455-1454 רָאי ןיא שּוריִג ןשידיי םעד ןגעװ העידי
 רעד ןּבילּברַאפ טשינ זיא ללכּב םירָאװ ,טּפעשעג טשינרָאג

 ןיא הליהק רעשידיי רעקילָאמַא רעד ןּופ רכז רעטסנעלק
 עטכישעג יד .רעדנּואװ ןייק טשינ זיא סע ןּוא .עשרַאװ
 ,,4 רָאי םעניפ קידנּבױהנָא ,זיא ןדיי רעװעשרַאװ יד ןּופ

 .צקידרדסּכ ןּופ ,ןּבעל"דנו-ענ ןקידרדסּכ ןּופ עטכישעג ַא
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 טשינ ָאד ןזיא םלוע"תיב רעשידיי רעד ּוליפא .םִישּורִיג

 טָאה ןַאי ןקילײה ןופ רעטסיולק רעד .ץנַאג ןּבילּברַאפ
 םלוע-תיּב ןשידיי םענּופ חטש םעד טשריפ םענּופ ןעמּוקַאּב

 (4סנתט5 קעס קנפ/8ת- "רעקעּב ַא טרַאד טלעטשעגפיוא ןּוא

 סָאװ ,לזמ ןקיּבלעז םעד טַאהעג ןּבָאה םיתמ יד - 40 קהתס)י

 !עקידעּבעל יד

 ןייא טשינ ףיוא טיה סָאװ ,עדנעגעל-סקלָאפ יד וליפא
 .רַאפ לַאפ רעזנוא ןיא טָאה - ,רבע םעד ןּופ שינעעשעג

 ןלייצרעד ּוצ רָאנ ןסייװ טָאטש-טלַא ןּופ םינקז יד .ןטָאר
 טול תעּב ,עשרַאװ ןיא עטכישעג עשידִיי רָאי 150 ןגעוו

 -רָאי 5 יװ רעקיגייװ טשינ ךיז יז טּבעװ תועידי ערעזנּוא

 1 .רעטרעדנּוה

 ןיורק יד ןּוא עיװָאזַאמ

 -עלרעסיוא יד ןּבײרשַאּב ּוצ ןטצרטּוצ ןלעװ רימ רעדייא
 ןשטנואװעג זיא ,ןדיי רעװעשראװ יד ןּופ עטכישעג עכ
 שינעטלעהרַאפ יד ןענעכייצּוצנָא ןכירטש ענַײמעגלַא ןיא
 ,טרעדנּוהרָאי ןטאש ןיא ןיורק רעד ןּוא עיװָאזַאמ ןשיוצ

 רָאג ַא רָאּפ טמוק טרעדנּוהרָאי ןטנָאמרעד םעד ןיא
 עטנָאמרעד יד ןּופ ןעגנּואיצַאּב יד ןיא גנורעדנע עקיטכיוו
 טצדליּבעג .ה .י ןטָאש ןזיּב טָאה סָאװ ,עיװָאזַאמ .תובּולמ
 םיגהנמ ,ןצעזעג צרעדנּוזַאּב טימ הכולמ עקידנעטשּבלעז ַא
 -ּפָאמּוא ,קיטילָאּפ ריא טריפעג טָאה סָאװ ןּוא .װ .א .א
 -עטניא יד ןגעק ּוליפא לָאמטּפָא ןּוא ןליוּפ ןּופ קיגנעה
 יה .י ןטאש ןּופ ּבױהנָא ןיא טרעװ - ,ןלױּפ ןּופ ןסער
 טָאה ןיורק יד ,תמא .הכולמ רעשיליוּפ רעד ןּופ לייט ַא
 טָאה ענעי רעדייא ךָאנ עיװָאזַאמ ףיוא העּפשה ַא טַאהעג
 -טּבלעז ַא זיא סע .ןלױּפ טימ טקיניײארַאפ שיטילָאּפ ךיז
 ,ןסקַאװ טזּומעג טָאה הצּפשה יד זַא ,ךַאז עכעלדנעטשרַאפ
 ,םעדעפ עשיטילָאּפ יד ןרָאװעג ןענעז סע רעגנע סָאװ
 רעװש .רעקלעפ-רעדירּב ייװצ יד ןדנוּברַאפ ןּבָאה סָאװ
 -רעד ןּבָאה סע טייװ יװ ,רעפטנע ןַא ןּבעג ּוצ רעּבָא זיא
 יז סָאװ ןיא ןּוא ןיורק רעד ןּופ ןסולפנייא יד טגנַאל
 ,ןענַאטשַאּב ןענעז

 -ײמעגלַא םעד ןגעװ טגָאזעג ןּבָאה רימ סָאװ ,סָאד
 עגונּב ןגָאז ךיוא ךיז טזָאל ,עיװָאזַאמ ןיא ןּבעל םענ
 ןשידיי ןּופ ןטיפעג עלַא ףיוא טעמּכ .הביבס רעשידיי רעד
 רעד ןּופ גנּוקריװ יד קידעעזנָא זיא עשרַאװ ןיא ןּבעל
 ןיא טעמּכ ןענעז ןעגנּואיצַאּב עכעלטפַאשטריװ יד .ןיורק
 ןּופ לייט-ברעמ םעניא ןעננּואיצַאּב יד ּוצ ךעלנע ןצנַאג
 קוליח םּוש ןייק ןַארַאפ טשינ ךיוא זיא סע .ןיורק רעד
 -ָאזַאמ יד ןּופ עגַאל רעשיטילָאּפ-ךעלטכער רעד ןשיװצ
 זיולּב טשינ ןעמ טעז סָאד .ןדיי-ןיורק יד ןּוא ןדיי עשיװ
 ךיוא רָאנ ,ןכירטש ענײמעגלַא יד ןּופ טייקכעלנע רעד ןיא
 ןקורדסיוא עשינכעט יד ןיא - לשמל יװ ,םיטרּפ ןיא
 -ניא-טכירעג עשידיי יד ,תוליהק יד ןענעכײצַאּב ּוצ ףיוא
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 48001890ט5, 5601ת1/ ?טססא ./ט6ס60!טזע, המודכּו סעיצוטיטס

 /ט6101שתג 20660עטנה, תונתנפ16/ 50018511015 .א .א).

 םיטרפ עכעלנע ךס ַא ןקרעמַאּב ךיוא ןענעק רימ
 הליהק רעשידיי רעד ןּופ עטכישעג רעכעלרעסיוא רעד ןיא

 .ןיורק רעד ןיא תוליהק עשידיי יד ןופ ןּוא עשרַאװ ןיא
 ןיא 1454 .י ןיא רָאפ ןעמּוק סָאװ ,ןשינעצשעג יד

 ןעניפעג ,(ָאנארטסיּפַאק ןּופ גנוגצװַאּב צשידיייטנַא יד) עקָארק

 יד ןופ שוריג רעד .עשרַאװ ןיא גנַאלקּפָא ןקיכליה א
 ןצמּוקעגרָאפ סיוועג זיא 1483 רָאי ןיא ןדיי רעוװעשרַאוװ

 -ריּב עשיליוּפ סָאד סָאו ,עיצקַא רעד ןּופ טַאטלװער סלַא

 ןגעק טריפעג .ה .י ןטָאש ףוס םענּופ טָאה םּוטרעג
 תקיי יד

 הליהק רעשידיי רעד ןּופ ןרּוּפש עטשרע יד ./

 עשרַאװ זיא

 יװ ,רעטעּפש ךס ַא ןדיי יד ןעמּוק עיוװָאזַאמ ןייק
 ןּופרעד הּביס יד ,ןלױּפ ןּוּפ ןצניװָארּפ ערעדנַא עלַא ןיא
 עיוװָאזַאמ רעכלעװ ןיא ,עגַאל ערעװש יד ןעװעג זיא
 -נעטש יד ּבילּוט ןענופעג .ה .י ןטאזוז םּוצ זיּב ךיז טָאה
 ןּוא דנַאל סָאד ןכַאמ בּורח ןגעלפ סָאװ ,תומחלמ עקיד
 .גנּולקיװטנַא רעלַאמרָאנ ןייז רַאפ הצינמ ַא ןעװעג ןענעז
 עסיורג ַא ןקרעמַאּב ךיז טוָאל ןּופרעד טַאטלװװער סלַא
 ןּופ גנּולקיװטנַא רעכעלטפַאשטריוװ רעד ןיא גנּוקיטעּפשרַאפ
 זיא סָאװ ,ןצניװָארּפ ערעדנַא טַימ ךיילגרַאפ ןיא עיװָאזַאמ
 ןקידרעטעּפש םעד ןיא ךיוא סרעדנַא ןשיװצ ץקיטנָאק
 ןּוא -סיורג טימ ךיילגרַאפ ןיא טעטש יד ןּופ םּוקפיוא
 . ןליױּפ-ןיילק

 -ַאטשעגּפָא רעכעלטפַאשטריװ רעד ןּופ אצויילעוּפ ַא
 -נַאװנײא עטעּפש יד ןעװעג זיא עיװָאזַאמ ןּופ טייקנענ
 -נַא טימ ךיילגרַאפ ןיא ןדיי-ברעמ יד ןּופ רעהַא גנּורעד
 ןּופ טנעמעלע רעשידיי רעד .ןצניװָארּפ עשיליוּפ ערעד
 טָאה ,רעשירעריקנטּב-שירחוס סיואכרּוד ַא סלַא ,ברעמ
 רעּבירעד .רעדנעל עטלקיװטנַא רעכעה יד ןיא טרירגימיא
 -לדיי רעד ןּופ עטכישעג יד ןשרָאפ םייּב ךיוא רימ ןענעק
 רעמ סָאװ זַא ,ןקרעמַאּב ןלױּפ ןּופ עיצַאזינָאלָאק רעש
 טפערט רעירפ ץלַא ,טלקיװטנַא לערּוטלּוק זיא ץניװָארּפ ַא
 ןיא .גנּורעדנַאװנײא רעשידיי רעד טימ טרָאד ךיז ןעמ
 ּוּצ טקורעגסױרַא ערעדנַא יו רעטייו זיא סָאװ ,עיזעלש
 -טפַאשטריװ רעלענש ךיז םעד ּבילּוצ טָאה ןּוא ּוצ-ברעמ
 יװ רעירפ רָאפ גנורעדנַאװנײא יד טמּוק ,טלקיװטנַא ךעל
 ,ה . ןטאװ ּבױהנָא ןיא ןיוש ;ןטנגעג ערעדנַא ןיא
 ןטייװצ םעד .עיצַארגימיא עשידיי 8 ןָא ָאד ךיז טּבױה
 טשרע ןּוא (ה .י רעטאװע ןלױּפ"סיורג טמענרַאפ טרָא
 ןיא .(ה .י רעטאוט ּבױהנָא) ןלױּפ-ןיילק טייג ךָאנרעד
 ןעניפעג רימ ּואו ,קצָאלּפ ןּופ םַאנסױא ןטימ ,עיװָאזַאמ
 םענורּב ןשידיי ַא ןגעװ ץיטָאנ ַא 1227 רָאי ןיא ןיוש

 ןּבָאה ןדיי זַא ,שּוריפּב טויײװַאּב סָאװ ,(קט!סשתג 3660עטזמ)
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 -ַארגימיא רעשידיי ַא ןגעװ רימ ןרעה--טניואועג טרָאד
 .ה .י ןטאוט ןּופ ףוס םּוצ רעדָא ןטימ םּוצ טשרע עיצ

 ןיא טצצזַאּב ךיז ןּבָאה ןדיי יד רָאי ןכלעװ ןיא
 ןסייװ -ןעמּוקעג רעהַא ןענעז יז ןענַאװ ןּופ ןוא עשרַאװ
 עטשרע יד זַא ,- טסּואװַאּב רעּבָא זיא סנייא .טשינ רימ
 טמַאטש עשרַאװ ןיא ןדיי ןּופ טלַאהפיוא םעד ןגעוו העידי
 ןיא רימ ןעניפעג העידי עקיזָאד יד ,1414 רָאי ןּופ
 -טכירעג רעקסרעשט םענעּבילּברַאפ ןטסטלע םעניא ץיטָאנ ַא
 ןדיי רעקסרעשט םעד ןופ עגַאלקנָא יד טלַאהטנַא יז .ְךּוּב
 ןּופ ,רטָאיּפ ןַאשטשעימ רעקסרעשט םעד ןגעק סּורַאזַאל
 טשינ סיואכרּוד רעּבָא זיא שינעכייצרַאפ רעטנָאמרעד רעד
 עשרַאװ ןיא טצעזַאּב ךיז ןּבָאה ןדיי יד זַא ,ןעגנורדעג
 ץיטָאנ יד סָאװ ,סָאד :טרעקרַאפ .1414 רָאי ןיא טשרע
 זנּוא טּבױלרעד ,רעטקַארַאכ ןקילצפּוצ שּוריפּב ַא טגָארט
 זיא עשרַאװ ןיא ןדיי ןּופ גנּוצעזַאּב יד זַא ,ןעמענּוצנָא
 ףרַאד ָאד .רעירפ רעקילדנעצרָאי רָאּפ ַא טימ ןעמּוקעגרָאפ
 -טכירעג רעװעשראװ יד זַא ,טכַא ןיא ןעמענ ךָאנ ןעמ
 ןופרעד .1421 רָאי םענּופ טשרע ןּבילּברַאפ ןענעז רעכיּב
 -ַאזַאל רעזנּוא סָאװ ,םעד ץנַאדַא רָאנ זַא ,יעגנּורדעג זיא
 ןענעז סע ּואװ-- ,קסרעשט ןיא טריסעצָארּפ ךיז טָאה סּור
 יד זיא -.1413 רָאי ןּופ ןיוש רעכיּב-טכירעג יד ןּבילּברַאפ
 ןיא לייװ ,1414 רָאי סָאד עטַאד עכעלטכישעג עטשרע
 .1421 רָאי סָאד ןעװעג סָאד טלָאװ לַאפנגעק

 תוצידי עפש ַא רימ ןּבָאה 1421 רָאי ןּופ קידנּבױהנָא
 ןּוא-לדנַאה ערעייז ןגעװ ,ןדיי רעװעשרַאװ יד ןגעװ
 -גדיישרַאפ יד ןּוא עפש יד ָאטָא .סעיצקַאזנַארטײטידשרק
 ךיז ןפערט רימ סָאװ ,םיקסע ןּוא ןענָאזרעּפ ןּופ טיײקיטרַא
 ןגעװ תּודע ןגָאז ,רעכיּב-טכירעגדנַאל יד ןיא יײז טימ
 זנּוא ןּביױלרעד ןּוא ןּבעל ןשידיי ןטגייווצרַאפ טלירּב םעד
 -פיוא טָאה ןּבעל עצנַאג סָאד זַא ,הרעשה יד ןכַאמ ּוצ
 -לדנעצרָאי רָאּפ ַא ןּופ ךשמ ןיא רָאנ ,םיצּולּפ טילּבעג
 רעד ךרּוד טקרַאטשרַאפ ךָאנ טרעװ הרעשה רעזנּוא .רעק
 שמש ןשידיי ַא ןגעװ טנָאמרעד סָאװ ,1425 רָאי ןּופ ץיטָאנ
 רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ןגעװ ןּוא (52001תוװ)
 ,עימָאנָאטױא

 יװ טעמּכ ןטכַארטַאּב עזעטַאּפיה רעזנּוא ןענעק רימ
 יד ןיא זַא ,טכַא ןיִא ןעמענ ןלעװ רימ בוא ,טקַאֿפ ַא
 טשרעהעג ָאד טָאה .ה .י ןטאט ןּופ רעקילדנעצרָאי עטשרע
 ןעמענרַאּפ ךיז ןלעו רימ ןעמעװ טימ ,רעט} רעד שונאי
 טכער טימ טרעװ טשריפ רעד .לטיּפַאק ןרעדנּוזַאּב ַא ןיא
 -טריװ רעד ןּופ רָאטַאזינַאגרָא ןטסעּב םעד רַאפ טכַארטַעּב
 .עיװָאזַאמ רעקיגנצהּפָאמּוא רעד ןּופ עכָאּפע רעד ןיא טפגש

 -דנע רעד ּוצ רימ ןעמּוק לּכה-ךס ַא קידנריפרעטנּוא
 ןגעו עטַאד עכעלטכישעג עטשרע יד זַא ,אנקסמ רעקיטליג
 עשרַאװ ןיא הליהק רעװעשרַאװ רעד ןּופ ץנעטסיזקע רעד
 ּבױהנָא רעכעלניײשרָאװ ריא רעּבָא ,1414 רָאי סָאד זיא-
 ,טרעדנּוהרַאי ןטאנט ףוס םּוצ ךיז טיצַאּב
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 ׁשּונַאי ןופ ןטייצ יד ןיא ןדיי יד עו
 .ןטו םעד

 "וא ,ה ,י ןטאץ ןּופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא
 טיירּב ךיז טָאה ,ןט1 םעד שּונַאי ןּופ טפַאשרעה רעד רעט
 -דָארג יד .עשרַאװ ןיא הליהק עשידיי יד טילּבעגרעדנַאנּופ
 ןגעוו ןציטָאנ ענעדיישרַאפ טימ לּופ ןענעז רעכיּב-דנַאל ןּוא
 ײלדנַאה ןגעװ סָאמ רערענעלק ַא ןיא ןּוא םינינע-טידערק
 .עשרַאװ ןיא ךרּודַא ןריפ ןריקנַאּב עשידיי יד סָאװ ,םינינע
 ןציטָאנ עכלעזַא טרעדנּוה רעּביא רימ ןפערט ךעלטינשכרּוד
 יד סָאװ ,ףיורעד טקיקעג טשינ .6173 זיּב 1427 רָאי ןיא)
 זיא ,סציצקשזנַארט עשידיי טימ לּופ ןענעז רעכיּב-דנַאל
 ּוצ ידּכ .עסיורג ןייק טשינ עשרַאװ ןיא ןדיי לָאצ יד
 יד ןעװעג טלָאמעד זיא סע סױרג יװ הגשה ַא ןּבָאה
 -רַאפ ּוצ ןֹונעג ןיא ,עשרַאװ ןיא גנּורעקלצּפַאּב עשידיי
 ןיא רעלָאצ.רעײטש עשידיי יד ןּופ סעטסיל יד ןכיײלג
 ךָאנ טעװ זנוא סָאװ ןגעװ ,6 דָארגעשיװ ןיא ןּוא עשרַאװ
 ןיא וא ,ןזייװנָא רָאנ רימ ןליו ָאד .ןדייר ּוצ ןעמוקסיוא
 -רַאפ רעלָאצ-רעייטש סלַא ןרירוגיפ סעטסיל עטנָאמרעד יד
 ןיא ,ןדניזעגזיוה רעדָא ןטייקשיּתּבה-לעּב ןּופ רעטערט
 -לעּב עכלעזַא 10 ןעװעג עטסיל רעד טױל זיא עשרַאװ
 ,ןעגנונעכערסיוא עיונעג יד ףיוא ךיז קידנציטש ,ןטייקשיּתּבה
 ןּופ ךמס ןפיוא טכַאמעג טָאה רעּפיש ר"ד סָאװ
 ןטאטוו) ןזיּב ןטאט} םעד ענונ ןענעז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ
 -סיוא עקידנגלָאפ ןעמעננָא דוסי סלַא רימ ןלעװ ,.ה .ײ
 םענייאניא .(2 ןָאזרעּפ 9 - טיײקשיּתּבה-לעּכ 1 :גנּונעכער
 עשרַאװ ןיא ןדיי 90 ןופ רעפיצ ַא רימ ןעמּוקַאּב ָאזלַא
 רעקיזָאד רעד ּוצ .(ןָאזרעּפ 9 ּוצ ןטיײקשיּתּבהילעּב 10
 .ה .ד ,ןטייקשיּתּבה-לעּב 2 ןּבענּוצ ךָאנ ןעמ ףרַאד לָאצ
 טול -- ןענעז שמש רעד ןּוא בר רעד ליײיװ ,ןָאזרעּפ 8
 ןּוא ןיורק רעד ןיא ןעמּונעגנָא ןעװעג זיא סָאװ ,גהנמ א
 -ַאֹּב ןעװעג - עיװָאזַאמ ןיא ןלעטשטסעפ ךיוא ךיז טזָאל
 ןּופ לָאצ יד ָאזלַא רימ ןּבָאה לּכהיךסּב .ןזניצ ןּופ טיירפ

 יד ןרירטסוליא זנּוא ףרַאד סָאװ ,ןָאזרעּפ 120 ךרע ןַא
 ּבױהנָא ןיא עשרַאװ ןיא הליחק רעשידיי רעד ןּופ סיורג
 טייטַאּב רעד זַא ,ךעלדנעטשרַאפסּבלעז .ה .י ןטאט ןּופ
 .ויטַאלער ןרעװ ןעמּונעג זומ לָאצ רעד ןּופ

 ןרעפיצ עטקַארטסּבַא יד ןּופ ןייגרעּביא טציא רימָאל
 ןטייצ יד ןיא טלָאמעד ןעװעג זיא'ס ,ןּבעל ןלַאער םּוצ
 ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא קידעּבעל רעײז (| שינַאי ןופ
 טנעדיישרַאפ יד ןּופ קּורדנייא ַאזַא ךיז טמּוקַאּב ןפוא לכּב

 ,(.א,ג.ל.ה) ןטקַא-דָארג ןואדדנַאל רעװעשרַאװ (}

 .1423 .ל ,64 .ז ,1 .רנ

 ןּוא ןליוּפ ןיא ןדיי ןּופ גנּוטײרּפשרַאפ יד ,רעּפיש ריד (2

 גַאלרַאמ ,"קלָאּפ ןשידיי ןּופ עטכישעג / רעד ןיא (שיסּור} *עטיל ןיא

 רעּפיש ןּופ ןעגנונעכערסיוא יד םגה .וו"א 107 ,ז ,81 יב ,עװקסָאמ "רימ}

 סלַא ןָא ךָאד ײז רימ ןעמענ ,ןטײצ עקידרעטעּפש יד ּוצ ךיז ןעיצַאּב

 -גירּפ ןַײק ןַארַאפ,טשינ זיא סע זַא ,החנה רעד ןּופ קידנעײגסױרַא ,דוסל

 יה .ל ןט8צ111 ןיא ןוא רעטלעלטימ ןיא ןּבעל ןשידיי ןשיװצ קוליח רעלעיּפיצ



203 

 סָאװ ,טײצ רענעי ןּופ ןציטָאנ-טכירעג
 ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ סעיצקַאזנַארט

 ףיוה ןיא ןגיוצרעד קידנעײז ,רעט1 רעד שּונַאי
 םיכרד יד ןיא ןעגנַאגעג זיא ,ןסיורג םעד שזעימיזַאק ןּופ
 6 ?םירעיוּפ ןּוא סענַאשטשצימ ןּופ גינעק, ןקיזָאד םעד ןּופ
 ערעיז ךיוא ןּבעל ןיא ןכעלקריוורַאפ ּוצ טּבערטשעג ןּוא
 טשריפ רעשיװָאזַאפ םּוש ןייק .רענעלּפ עכעלטפַאשטדיוו
 =טנַא רעשימָאנָאקע רעד רַאפ טהגאדעג ױוזַא טשינ טָאה
 טימ רע טרעװ רעּבירעד ןּוא .רע יװ ,דנַאל ןופ גנולקיוו

 טקנוּפ ,עיװָאזַאמ ןּופ תיּבה-לעּב םצד רַאּפ טכַארטַאּב טכער
 םעניא ןעװעג סע ןזיא רעסיורג רעד שזעימיזאק יװ

 .ןליוּפ ןשיטסאיּפ
 -עגפיוא ךס ַא רעט1 רעד שּונַאי טָאה סרעדנּוזַאּב

 .עשרַאװ - ײטָאטש רעזנּוא / ןּופ גנּולקיװטנַא רעד רַאפ ןָאט
 ןגעליווירּפ ייר עצנַאג ַא ןּבעגעג טָאטש רעד טָאה רע

 רָאי ןּופ געליווירּפ רעד זיא ײז ןּופ רעטסקיטכיװ רעד

 סָאד רעּביא טָאטש רעד טיג רע ןכלעװ ןיא 3

 -ּוצ יד רעּביא ןּוא רעגריּב ענעגייא יד רעּביא טכער-טּפשמ
 ןיא ךיוא ױזַא ,םינינע-ףָארטש ערעװש ןיא ןה ,ענעמּוקעג

 יד ןרעטש ןגעװ ,לשמל ,יװ) םינינע עקיטרצוװרעדנימ

 .הר עכעלטנפע
 .8ַק ןּופ םיכרד יד ןיא קידנעיײג ,רעט1 רעד שּונַאי

 ןעגנערּבוצנײרַא טימַאּב ךיז טָאה ,ןסיורג םעד שזעימיז
 ייז ןשיװצ .ברעמ ןּופ ןטסינָאלָאק רעמ סָאװ דנַאל ןיא

 ּואו ,דנַאל ַא ןיא ןּבָאה סָאװ ,ןדיי ךס ַא ןעװעג ןענעז

 "טריװ עלַארּוטַאנ יד טשרצהעג ךעלסילשסיוא ךָאנ טָאה סע
 "יז ּבילֹוצ לָאר עקידנרינימָאד ַא ןליּפש טנָאקעג ,טפַאש

 קנַאדַא ןּוא ןלַאטיּפַאק עסיורג ערעייז ,טייקידוועריר רע

 -עד זיא סע .קינכעטיטלעג רעד ןיא טײקטנװַאהַאּב רעד

 טַאהעג טָאה טשריּפ רעד סָאװ ,רעדנּואוו ןייק טשינ רעּביר

 טציטשעג טָאה רע סָאװ ןּוא ןדיי ּוצ גנואיצַאּב עטּוג 8

 ּוצ זיא סָאד .עיװָאזַאמ ןיא גנּורעדנַאװנײא עשידיי יד

 -ַאֹּב ךיז טָאה ןטייצ ענייז ןיא זַא ,טקַאפ םעד ןּופ ןעז
 .עשרַאװ ןיא הליהק עשידיי יד טלקיװטנַא קרַאטש סרעדנוז

 צכלפוװ ,ןטקַאפ ײר ַא ןקיטעטשַאּב הרעשה רעזנּוא

 טּכיל לעה ַא ןפוַאװ סָאװ ןּוא ןָא ןטנּוא ןּביג רימ

 ףדיי יד ּוצ ןט1 םעד שּונַאי ןּופ גנואיצַאּב רעד ףיוא

 טקנעש 1422 רָאי ןיא זַא ,לשמל ,ןענעייל רימ

 שבע "ַאמ ןדיי רעדָארגעשױװ םעד רעט1 רעד שונאי
 ןּבעל דָארגעשיװ ןיא טָאה רע סָאװ ,ןטרָאגניײװ ַא םענייז

 רעד ףרַאד םעד רַאּפ .עקיליײה עלַא ןּופ רעטסיולק םעד

 ְןַא טימ .טןזניצ ןשַארג קָאש 4 ךעלרעי ןלָאצ יאמ ךיי

 יד עגונ ןענעז

 3 8. 1 ענתנסתג166241, !42156:5 2056

 (08528שש) ס+ 7

 4 16064ס0ע ט16ע+2/מ סשפ 4{

 ט03:528טע-

 .1422 רָאל

 םז2עטנ166 58

 ,900 ,3 .מ ,עקירטעמ צשיװָאזַאמ (5
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 גיניק רעד טסילש ,דוד םענייא ,ןדיי רעוועשראוו רעדנַא
 -עג טָאה דוד וַא ,ןעגנירד רימ ןכלעװ ןּופ ,ךַאמּפָא ןא
 .6ץַאלּפַײוּב ַא רעדָא דלעפ ַא סעּפע טשריפ םייּב טכַאּפ
 ןגעלפ סָאװ ,תובוח רַאפ ןדיי ןּופ טייל-תוברע ןּוא ןטסערַא
 -עּפש יד ןּופ טפאשרעה רעד רעטנּוא ןעמּוקרָאפ טּפָא ױזַא
 ענייז ןיא ןענעז ,ןט1 םעד שּונַאי ךָאנ ןטשריפ עקידרעט
 ןױלּב ןעװעג זיא לַאפ ַאזַא ;טייהנטלעז ַא ןעװעג ןטייצ
 ,(6 רענייא

 .1454 רָאי ןיא שוריגידדיי רעד .ּש

 רעשידי רעד ןּוּפ ןבעל טלקיװטנַא-טיירּב סָאד
 ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעּביא םיצּולּפ זיא עשרַאװ ןיא הליהק
 ךרּוד ןרָאװעג טרילּומרָאפ זיא סָאװ ,סיזעט רעד ,1454 רָאי
 רעדָא ןעמָארגַאּפ לָאצ יד זַא ,רעּביירש-עטכישעג עשידיי יד
 -טנַא רעשימָאנָאקע רעד ּוצ לענָאיצרָאּפָארּפ זיא םישּוריג
 -עטשַאּב סיואכרּוד טרעװ ,דנַטל םענעּבעגעג םענּופ גנולקיוו
 -ריּב עשיליוּפ רעװעשרַאװ סָאד טניז ,עיווָאזַאֿפמ ןיא קטיט
 ןרָאװעג ,טָאטש ןּופ גנּולקיװטנַא רעד קנַאדַא ,זיא םּוטרעג
 יד ןסױטשּוצּפָא ןעלטימ עלַא טימ סע טּבערטש ,רעקרַאטש
 "עד ןּוא ,עדמערפ יד .ה .ד ,ןטנערּוקנָאק עמענעגנָאמּוא
 סָאד .עשרַאװ ןיא ןעניואוו סָאװ ,ןדיי יד לּכ-םרוק רעטנּור
 .ןעלטימ-םּוש ןייק רַאפ ּפֶא טשינ ךיז טלעטש םוטרעגריּב
 טימ ליצ רעייז ןעגנַאלרעד טשינ ןענָאק ײז ּואֹו ,טרָאד
 :עלַאגעלמּוא טימ סָאד ייז ןעּוט ,ןעלטימ עלַאגעל
 לָאמטפָא ןרעװ סָאװ ,ןעמָארנָאּפ ןּוא ןלַאפנָא ןריזינַאגרָא
 קידנּבערטש .אפּוג סרעגרַאורַאפ-טָאטש יד ןּופ טריּפעגנָא
 -עוירּפ ךרוד -- ןרעװ ּוצ רּוטּפ געװ ןלַאגעל ַא ףיוא
 --ןדִיי ןּופ ךיוא םכותּב ןּוא םירחוס עדמערפ ןּופ - סעינעל
 "ןקידנעגנילק, םעד טימ סענאשטשעימ יד ךיז ןצּונַאּב
 ײַאנ ,לפיו ףיוא ,הלּועּפ ַא כור'ס טָאה סָאװ ,טנעמּוגרַא
 ערעסערג ךָאנ טימ טשינ טרירעּפָא דננּכש דצ רעד ,ךעלריט
 ןעמ - ןדיי יד טריטָאקיָאּב םּוטרעגריּב סָאד .סעמּוס-טלעג
 12 ןּופ .רעזיה ףיוא רעצעלּפ ןיק טשינ ייז טפיוקרַאפ
 -גייא זנּוא ךיז טָאה סָאװ ,רצזייה טימ סעיצַארעּפָא.סלדנַאה
 ןּבָאה ,1531-1414 ןּופ ךשמ ןיא ןריטָאנרַאפ ּוצ ןּבעגעג
 -שעיפ א ןעװ ,לַאפ ןייא טימ זיולּב טנגענַאּב ךיז רימ
 דיי ַא זױה ַא טפױקרַאפ ןַאשט

 .עי ןדיי רעװעשרַאװ עכעלטע סָאװ ,טקַאפ רעד
 -- ,פשרַאװ-ײנ ןּופ רעגריּב סלַא ןרָאװעג ןעמּונעגנָא ןענ
 .נּואיצַאּב יד זַא ,ןעגנירד טנעקעג טלָאװ ןעמ סָאװ ןּופ
 טשינ ןענעז סענַאשטשעימ יד ןּוא ןדיי יד ןשיװצ ןעג
 ללּכה ןמ אצוי ַא זיא - ,עטגנערטשעגנָא ןעװעג דימּת
 סָאד טליּפשעג עלָאר עקידנטיײדַאּב ַא סיוועג טָאה ייּברעד
 ןּופ ץּוש םעד רַאפ טלָאצעג ןּבָאה ןדיי יד סָאװ ,טלעג

 .1425 רָאי ,114 ,ז ,1 ,רנ ,,א ,ג .ל .װ 6

 .1425 רָאי ,191 .ז ,ןטרָאד
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 ןשטייטסיוא ךָאנ סָאד ןעק ןעמ .עשרַאװ-ײנ טָאטש רעד
 טָאה עשרַאװ-ײנ זַא -- יּונייהד ,ויטָאמ רעדנַא ןַא טימ
 ריא ןּופ רעטסּומ ןטױל ןעװעג גהונ קידנעטש טשינ ךיז
 ,עשרַאװ-טלַא .-- עילָאּפָארטצמ

 .עשרַאװ סָאד טריפעג טָאה סע סָאװ ,ףמַאק רעד
 .נעמַאוּוצ ןגנע ןַא ןיא ןענַאטשעג זיא ,םּוטרעגריּב רעוװ
 .לעוו ,גנּוגעװַאּב רעשידיי-יטנַא רעויטקַא רעד טימ גנַאה
 ןּוא ערעדנּוזַאּב יד ןיא םדוק טלקיװטנַא ךיז טָאה'ס עכ
 .טעטש צשיליוּפ עטצדניּברַאפ יד ןיא ךָאנרעד

 ןטשרע ןפיוא ןלעטשַּפָא תליחּת ךיז ןלעװ רימ
 ךמס ןפיוא ךיו טוָאל סָאװ ,ףמַאק םעד ןּופ דָאירעּפ
 רָאי ןיא ךיז טקידנע סָאװ ןּוא ןלעטשטסעפ ןלעווק ןּופ
 סיוא ךיז ןענעכייצ ןרָאי עקיזָאד יד ,1455 רעדָא 4
 םעד טימ ןדיי רעװעשרַאװ יד ןּוּפ עטכישעג רעד ןיא
 זיא שּוריג רעד סָאװ ,ףיורעד טקּוקעג טשינ .שּוריִג-ןדיי
 .ַאֹּב ,םיחלג רענידרַאנרעּב יד ךרוד ןרָאװעג טריזינַאגרָא
 .נָאק םעד ןּופ טַאטלוװװער א רַאפ ךָאד םיא רימ ןטכַארט
 יד ןּוא םּוטרעגריּב ןשילױּפ םעד ןשיװצ ףמַאק-ץנערּוק
 .לּוּפַא יװ ןעװעג זיא ףמַאק רעקיזָאד רעד לייװ ,ןדִיי
 ןפרַאװוצנײרַא ןעוװעג גּונעג זיא'ס ןכלעװ ןיא סַאּפ-רעוװ
 טלָאװ סע .הפרש ַא ןכערצסיוא לָאזס זַא ,קנופ ןייא
 טימ ךעלסילשסיוא שּוריִג םעד ןשטייטּוצסיוא וויַאנ ןעוועג
 ןעוועג סנטסיימ זיא עיגילער יד .האנש רעזעיגילער דעד
 יד טלעטשרַאּפ טָאה'מ ןכלעװ טימ ,לטנַאמקעד ַא רָעַנ
 לָאצ רעטסצרג רעד ןיא ןּבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ ע ת מ א
 .רעטקַארַאכ ןלעירעטַאמ-ןייר ַא ןגָארטעג ןלַאּב

 ןיא ןעמּוקעגרַאפ ןענעז טָאװ ,ןשינעלשעג יד
 טלקיװטנַא ךיז ןּבָאה ,1455-1454 ןרָאי יד ןיא עשרַאװ
 ןעמונעגרעטנּוא טָאה'ס סָאװ ,עיצקַא רעד ןּופ ןָאפ ןּפיוא
 יד ןפמעקַאּב ּוצ ידּכ ,רעט1 רעד יַאלָאקינ טסּפױּפ רעד
 ,ןטיסּוה) עיזערעה עכעלטסּפיוּפ-יטנא יד -- םיסרוקיּפַא
 .ןדיי "עקיּבױלגמּוא, יד ןּוא סעטקעס עקידנריזיאַאדּוי יד
 טסּפוּפ רעד טָאה רענעלּפ ענייז ןריפוצכרּודַא ידכּב
 ענייז סלַא רעדנעל עשיסרוקיּפַא יד ןיא טקישעגסױרַא
 .עג טרָאד ןּבָאה סָאװ ,ןרָאטיזיװקניא יד עטקיטכעמלּוּפַאּב
 .תוחֹוּכ עקיטרָא יד ןּופ ףליה רעד טימ ןטעּברַא טלָאז

 טייצ רענעי ןּופ רָאטיזיװקניא רעטסטמירַאּב רעד
 .ַארטסיּפַאק ןַאי ךַאנָאמ רענַאקשיצנַארפ רעד ןעװעג זיא
 יד ּבילּוצ - טָאה ךריק עשילױטַאק יד ןעמעװ ,(ָאנ
 - טַאהעג ריא רַאפ טָאה רע סָאװ ,ןטסנידרַאפ עסיורג
 ןייז רע טָאה תליחּת .עקיליײה יד ןשיװצ ןעמונעגנַײרַא
 .רוקיּפַא עכעלטסירק יד טימ רקיצ רעד טריפעג ףמַאק
 - עיכעשט ןיא טרפּב-טָאה ףמַאק רעד ןעװ רעּבָא ,םיס
 ןצנַאג ןטימ ךיז רע טָאה ,ןטַאטלּוזער ןייק טכַארּבעג טשינ
 .ייז טימ ,ןדיי יד טימ ףמַאק ןיא ןָאטעג ףרָאװ ַא ןערּב

 עטכישעג, ץע רג !עז ָאנַארטסיּפאק ןּופ עיסימ רעד ןגעװ (8
 .203--191 .ז ,דנַאב רעט8 ,1890 גיצּפייל ,(שטייד) עּבאגסיוא עט3 ,'ןדִיי ןּופ
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 טשינ ןסיירטימ רע טגעלפ תושרד עקידרעייפ-םַאלפ ענ
 םיא ןעמּוק ןגעלפ סָאװ ,ןסאמ-סקלָאפ עטיירּב יד זיולּב
 ,ןטשריפ ,ןגיניק :ןרעפס ערעכעה יד ךיוא רָאנ ,ןרעה
 טַאהעג ךיוא טָאה רע עכלעװ ףיוא ,המודכו לעדַא םעד
 .ָאטיזיװקניא ןייז ןופ ןטייצ יד .העּפשה עקידלַאװעג ַא
 תויתוא עצרַאװש טימ ןּבירשרַאפ ןענעז טייקיטעט רעשיר
 ףע ּואװ ,םּוטעמוא .םּוטנדיי םענופ עטכישעג רעד ןיא
 שידיי ןכיײט ךיז ןּבָאה ,טלעטשעג סּופ ןייז רָאנ טָאה
 ,תופידר ,םישּוריג.ןדיי ןכערּבסיױא ןגעלפ ,ןסָאגעג טּולּב
 ןּופ תוליהק עשידיי יד .תורױג ןּוא ןעגנוצענערנַאּב
 טגעלפ ןליוּפ ןוא ןרעמ ,עיזעלש ,ךיירטסע .דנַאלשטַײד
 ,הצידי יד ןעמּוקנָא טגעלפ סע ןעװ ,קערש ַא ןלַאּפַאּב
 ענײז ןעמעװ ,ָאנַארטסיּפַאק ךיז טרעטנענרעד סע זַא
 יוהיה לרוצ רעד, ןפורעג ןֹּבָאה רערערַאּפ ענעגייא
 ףיוא רעגנעל ןלעטשּפָא טשינ ָאד ךיז ןלעװ רימ ."םיד
 ןלױּפ ןּופ ןצענערג יד ץּוחמ טייקיטעט סָאנַארטסיּפַאק
 עיסימ ןייז ןגעװ ןענָאמרעד ּוצ רָאנ ךיז גונעג זיא סע
 ןיא רע ּואװ ,לָאּפַאעְנ ןיא טרפּב ןּוא ,עילַאטיא ןיא
 ;ןדיי יד ןגעק טכירעג-עיציזיווקניא םענּופ רעציזרָאּפ ןעוועג
 ענלצנייא ןּופ םישּוריגןדיי יד ןיא עלָאר ןייז ןגעװ
 ;(1454 -- גרּוּבסנענער ןּופ ,לשמל) ןרעייּב ןיא תוליהק
 סמרָאװ ןיא סעיגעליווירּפ יד ןדִיי ייּב ןעמענּפָא םעניא
 םייּב עלָאר ןייז ;(1452) ןטרָאד ןּופ שוריג רעייז ןיא ןּוא
 .סָאה יד ןקיטלַאװגרַאפ ןגעװ סעצָארּפ םעד ןרינעצסניא
 ןדיי 41 ןענערּברַאּפ םעניא ןּוא (1453) עלסערּב ןיא עיט
 ךיּוד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא סָאװ יגנושרָאפסיױא ןַא ךָאנ
 ץנַאג ןּופ שּוריגןדיי םעניא ;ךעלנעזרעפ ָאנַארטסיּפַאק
 .המודכו - ןרעמ ןּופ ןּוא עיזעלש

 ָאנַארטסיּפַאק טָאה ןדיי ןגעק גּוצציײרק ןייז ןיא
 - עיכרַאפע עכעלטסירק עיינ יד ןטימעגסיוא טשינ ךיוא
 .8פ םעד ךרּוד ןרָאװעג ןטעּברַאפ זיא רע ןיהּואװ ,ןליױּפ
 םענייאניא .יקצינשעלֶא ףָאשיּביכרַא רעװעקָארק ןשיטַאנ
 םעד 1454 ןיא ָאנַארטסיּפַאק טגניװצ ןיקצינשעלָא טימ
 עשידיי יד ןעמענוצקירּוצ ןזייּב טימ ןּוא ןטּוג טימ גיניק
 -עג טַאהעג טשרָאקָא טָאה גיניק רעד טָאװ ,סעיגעליווירּפ
 ןלױּפ ןיא תוליהק עשידי יד ףיוא .ןדיי-ןיורק יד ןּבעג
 -ַאק ּואװ ,עקָארק ףיוא רקיע רעד ,דחּפ ַא ןלַאפעג זיא
 ןּוא ןטלאהעגפיוא טייצ ערעגנעל ַא ךיז טָאה ָאנַארטסיּפ
 עקידתובהלתה ענייז טימ "טינש , ןרַאפ ןדָאּב ַא טיירגעגּוצ
 ּוצ םיחּולש ןקיש ןדיי עשילױּפ ענעקָארשרעד יד .תֹושרד
 .ףליה ייז ייּב ןטעּב ןּוא דנַאלשטיײד ןיא רעדירּב ערעייז
 תפסא יד ףיוא טרעדָאפ םיײהנעּפָא ןַאמגילעז בר רעד
 -ניר) ןענניּב ןיא ןעמּוקעגפיונּוצ ךיז זיא סָאװ ,םינּברה
 עכעלניילק ןגעו ןגירק ךיז ןרעהּפיוא ןלָאז יז זַא ,דנַאל
 טשינ לָאמנייק ךָאנ ךיז ןּבָאה רימ, :ןושלה הזּב ,םינינע
 חלג רעד םירָאװ ...טציא יװ ,תודחא ןיא ױזַא טקיטיונעג
 ,ןדיי יד ּוצ ּוליפא ןעמּונעג ןיוש ךיז טָאה (ָאנַארטסיּפַאק)
 ןשיליּפ םענּופ הלשממ רעד רעטנּוא ךיז ןעניפעג סָאװ
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 רעירפ ןענעז עכלעוו ,ןטנגעג עריא ןּוא עקָארק ןיא ךלמ
 -ָאלטנַא יד רַאפ טלקמ-םוקמ ַא סלַא ןרָאװעג טכַארטַאּב
 ןייק ךיוא זַא טּבױלגעג טשינ סָאה טלעװ יד ,ןדיי טנעּפ
 טציא .טינ ןּוא רעגנּוה רעד ןעגנַאלרעד טעװ ןלױּפ
 ןּוא גיניק םענּופ טסַאל ןרעטנּוא (ןדיי עשיליױּפ יד) ייז ןלַאּפ
 ףליה ּוצ ןעמּוק יז ןלָאז רימ ,זנּוא ּוצ ךיז ןדנעו ןּוא תוררש
 ,(9 "ןזיילסיוא יז ןּוא

 ןעגנומיטש עכלעזַא טשרעהעג תמאּב ןּבָאה סע זַא
 סע סָאװ ,תוצידי יד ןזייװַאּב ןדיי עשיליוּפ יד ןשיװצ
 :עדטנַא עשיזעגּוטרָאּפ יד ןופ ףַארגָאירָאטסיה רעד טגנערּב
 יַאּב רעד טָאה ,טלייצרעד רע יװ .(שסָארַאּב ןעגנוק
 ַאמַאגיעד ָאקסַאװ רעקעדטנַא רעשיזעגּוטרָאּפ רעטסּואװ
 ,ןדיי ןשילױּפ ַא (עידניא ןיא) ַאָאג לזניא ןפיוא ןפָארטעג
 יד ןּופ תופידר יד ןגעװ טליײצרעד םיא טָאה רעכלעװ

 רעשיליּפ רעד .ָאנַארטסיּפַאק דצמ ןדיי עשיליוּפ
 ךיז רעדָא-יאנּת ַא ןדיי עלַא טלעטשעג ןּבָאה לָאז גיניק
 עטכישעג עקיזָאדיד .דנַאל ןייז ןזָאלרַאפ רעדָא ,ןדמשסיוא
 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעּבָא זיא יז ,אמזּוג ַא סיוועג זיא
 -עג ןטייצ סָאנַארטסיּפַאק ןיא ןּבָאה סָאװ ,ןעגנּומיטש יד
 .ןדיי עשילױוּפ יד ןשיװצ טשרצה

 -ישטייד יד טּביױלגעג טשינ ןּבָאה'ס סָאװ ןיא ,סָאד
 טלקמ-םוקמ ַא ןליױּפ ןיא ןעזעג ןּבָאה עכלעװ ,םינּבר עש
 רָאי ןיא .ןעמוקעגרָאפ ךָאד זיא ,ןדיי עטפדורעג יד רַאפ
 .עקָארק ןיא םָארגָאּפ ַא סיוא טכערּב 5

 ענייז טימ טנגּונגַאּב טשינ ךיז טָאה ָאנַארטסיּפַאק
 סעיגעליווירּפ עשידיי יד ןפּורּפָא ןטימ-,עקָארק ןיא םישעמ
 טימַאּב ךיז טָאה רע .1455 רָאי ןיא םָאוגָאּפ ןטימ ןּוא
 לייוו ,עיװָאזַאמ ןייק ךיוא טייקיטעט ןייז ןגָארטּוצרעּבירַא
 ץלַא תוסרוקיּפא עכעלטסּפױּפײטנַא יד ךיז טָאה ןטרָאד
 -תונכש םעד ןּױופ רעהַא קידנעמּוקרעּבירַא ,טלקיװטנַא רעמ
 רע טָאה רענעלּפ ענייז ןריפּוצכרּודַא ידכּב .ןסיירּפ ןקיד
 רעװעקָארק םעניא לייו ,טייהנגעלעג עטּוג ַא ןענופעג
 עשיװָאזַאמ יד ןענּופעג טלָאמעד ךיז טָאה ףיוה ןכעלגיניק
 ךרּוד ןרָאװעג ןטעּברַאפ ןיהַא זיא סָאװ ,ַאננַא ןיטשריפ
 ַאטעיּבשזלע טימ הנּותח ןייז ּוצ רענָאלעגַאי םעד רימיזַאק
 ,טייצ רעד ןיא ןלַאפעגסױא דָארג זיא סָאד .ַאקנַאשּוקַאר

 -ּונעג ,(421 .ז) הרעה עטּכ ,(שטײד) דנַאּב רעטפ ,ץעצרג (9

 ונתויהל ךירצ ךכ ?כ הלה אל םלועמו  :ץנימ .מ ןּופ ת"וש יד ןּופ ןעמ

 לבשויב םג רמוכה עגפ רשא ...התע ומכ הולשו םולשו תחא הדוגאכ

 ובשח זאמו םדקמ רשא ,והיתוביּבסו בוקרק תוכלמ ןילופמ ךלמה תחת

 ירעשב ביואו רצ אבי יכ לבת יבשול ?כ ונימאה אֹלֹו .הלוג ינבל הטילפל

 רווע שקבל ונל ובתכו ,םירשו ךלמה אשמ תחת םיצבור םה התע .ןילופ

 יכ תושק רבדל יתיברה יכ םכבּבל שרי לא יבוהא םתא התעו .הפורתו

 תא עדנ ונחגאו תוכלמל ונחנא םיּבורק יכ ןעיבו ןעי ,ינתוקיצה יחור

 'יףונהולודנה דעו םויק התע בושחל שי ןכו ,השענ רשא תאו רבודי רשא

 ."םיגותהתבו םיגוילעב תּורגתהלמ םינינעה ולאּב קסעתהל םטומו

 10 8 יז 05, 8518, 1060848 {. !.וטעס 10, 0. 9, ק.260-

 ,432 .ז ,8 .ּב ,ץ ע ר ג ךיוא עז
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 עשיטַאנַאּפ עקידרעיײפ ענייז טימ טָאה ָאנַארטסיּפַאק ןעוו
 -ילגמּוא יד ןגעק ןומה רעװעקָארק םעד טצעהעג תושרד
 -,טרעדנּואװעג קרַאטש ךיז טָאה ןיטשריפ יד, .ןדיי עקיּב
 ַא רַאפ סָאװ ,קידנעעז -- (11ץַאטנַאק חלג רעד טּביײרש
 ,רענידרַאנרעּב יד ןשיװצ) ייז ןשיװצ טשרעה סע גנּונעדרָא
 ײז ןעװ ,ןלױּפ ןייק ןדַאלעגנייא טָאה ָאנַארטסיּפַאק עכלעוו
 -ַאר ַאטציּבשזילע ןיטשריפ רעד ןעמּוקעגנגעקטנַא ןענעז
 עטזָאלעגּפָארַא טימ ןעגנַאגעג ןענעז יז יװ ןּוא (אקנַאשּוק
 ,טגייוועג טָאה ,ןעגנַאגעגכָאג ייז זיא סָאװ ,ןומה רעד .ּפעק
 רעטיר יד ;הזה םלֹוצ ןּופ ּפָא ךיז ןגָאז יז יװ ,קידנעעז
 ."ןעוועג ללּפתמ טָאג ּוצ ןּבָאה טייל-ףיוה יד ןּוא

 ןיטשריפ רעד ףיוא טָאה עקָארק ןיא טלַאהפיוא רעד
 סָאנַארטסיּפַאק רעטנּוא .םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעג ַאננַא
 ,רענידרַאנרעּב 6 עשרַאװ ןייק ןדַאלצגנייא יז טָאה גנּוקריוװ
 ּבּיקַאי - דימלּת סָאנַארטסיּפַאק ןּופ גנּוריפנָא רעד רעטנּוא
 '(12 קישטווָאגָאלָאג

 ּוצ עשרַאװ ןיא ךיז ןעמענ םיחלג עקיטכרָאפסטָאג יד
 ןיא .יּבר רעײז ןּופ ןעגנּוזײװנָא יד טױל ,טעּברַא רעד
 רענידרַאנרעּב יד ןטלַאה רעטסיולק ןטיוּבעגפיוא-יינ םעד
 יד ןופ ןומה רעסיורג ַא טמּוק סע עכלעװ ּוצ ,תושרד
 יד .עשרַאװ ןיא ןטגגעג עקימּורַא יד ןּופ ןּוא טעטשרָאּפ
 ןּוא םיסרוקיּפא יד ןגעק םלוע םעד ןצעה רענידרַאנרעּב
 ."עקיּביולגמוא,

 זיא עיצַאטיגַא רעקיזָאד רעד ןּופ טַאטלװער רעד
 .שּוריִג רעד - ןעוועג

 ןיא ןרָאװעג ןעמּונעגנירַא עשרַאװ ךיוא זיא ױזַא
 ּואוו ,(תתט145 ֹנת 10015) "רעטרע עליפ, יד ןּופ לָאצ רעד
 ןּוא ןדיי ןּופ רעכּואװ םעד טפמעקַאּב טָאה, ָאנַארטסיּפַאק
 יד ןּבירטעגסױרַא טָאה ןּוא ןטסירק יד ּוצ האנש רעײז
 .(13 "ןעמָאנ סעסּוטסירק ןּופ םיאנוש עקידתונמחרּבמּוא

 11) ,ֿפש. הת הק8::15ח0 } 28ק:00462616 26/ת8/-
 סעתסש", 145. 148: 148ת484 (,00002ת141 106. 4864

 802." 'סנת, ש1,} ק. 176

 ןײק ןענופעג טשינ ןלאירעטעמ.ןלעװק יד ןיא ןּבַאה רימ םגה 2
 וא ,טסעפ ךָאד רימ ןלעטש 1454 רָאי ןּופ ןשינעעשעג יד ןגעװ ןציטַאנ
 ,םעד ףיוא ךיז ןציטש ןזיװאב ערעזנוא .ןעמּוקעגרַאפ זיא שוריג אזא
 -ןדַײ טימ טקידנעעג עיצאטיגא סָאנַארטסיּפאק ךיז טָאה םוטעמוא סָאװ
 טָאה ןיטשריפ יד זַא ,טסּואװאּב ךיוא זיא סע ,םישּוריג רעדָא ןעמָארגַאּ
 זַא ןּוא עשרַאװ ןײק רצנידראנרעּב יד ןדַאלעגנַײַא 1454 רָאי ןיא דָארג
 .גנּוקריװ עסיורג א טאהעג ריא ףיוא ןּבָאה תושרד סָאנארטסיּפאק

 יד ןיא ןדײ ןגעװ ןציטַאנ ײװצ זיולּב רימ ןבָאה 1424 רָאי ןיא
 טשינ רימ ןפערט ,ןנעקאד ,1459 רָאי ןיא ; רעכיב.טכירעג רעװעשרַאװ
 -טָאטש יד ןיא ןה ,רעכיּב-דנַאל יד ןיא ןה ּוליִפַח ץיטָאג ןַײא ןייק
 ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא יווא עקידרעירפ יד ןיא םגה ,רעכיּב
 .ןציטָאנ עגעדישראפ ןופ עפש א רעכיּב עקיּבלעזיד ןיא רימ ןעניפעג
 הענּפָא טָאה סָאװ ,שינעעשפג רעסיװעג א ףיוא ןָא קפס ילּב טזײװ סָאד
 .עשרַאװ ןיא ןבעל ןכעלטפַאשטריװ םענופ ףיול ןלַאמרָאנ טעד טלפטש

 13) ,166860עשנת שפשע85 64 ות (0ת:151805 5

 גתט10185 גתט1415 ֹות 10615 60600614 6? {8תףטּבתת 1:ע600ת601118-

 23165 (0ת11510 תסזתנתנפ 105165 60566ת0 64 ןק16015006 טע21-

 םוצפ 4601 סאק6111'. 00840:08: 2תת8165 1!נתסיטתת 1. 21) ק.

 412. 2048 58ת01?סעטזת, ק. 499:
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 1483 ןיא ןדיי רעװעשרַאװ יד ןּופ ׁשּוריִג רעד .ש

 רעקקירּוצ רעייז ןּוא

 גנּורעדנע עקיטכיוו ַא רָאפ טמּוק 1482 רָאי ןיא
 טשינ ןּבָאה רימ םגה .ןדיי רעװעשרַאװ יד ןּופ ןּבעל םעניא
 ןלייצרעד טקצריד ןלָאז סָאװ ,תועידי עשּוריּפּב םּוש ןייק
 ןגעװ רעּבָא רימ ןענעק ,גנּוריסַאּפ ףעקיזָאד רעד ןגצוו

 טָאה זנּוא סָאװ ,ןטקַאפ עקידנגלָאפ יד טיול ןטּפשמ םעד

 .ןװיכרַא רעװעשרַאװ יד ןיא ןעלמַאזוצפיוא ןּבעגעגנייא ךיז

 יד ךיז טרענעלקרַאפ 1482 רָאי ןּופ קידנּבױהנָא 4

 רָאי ןיא .ןדיי רעװעשרַאװ יד ןנצװ ןציטָאנײטכירעג לָאצ

 -פיוא רעכיּב-טכירעג רעװעשרַאװ יד ןיא רימ ןּבָצה 1482

 1482 ןרָאי יד ןופ ;ןדיי ןגעװ ןציטָאנ 3 םיוק טלייצעג

 ןּופ .טשינ ןציטָאנ םּוש ןייק ללכּב רימ ןעניּפעג 1484 ןּוא

 עגונ זיא יז ;ץיטָאנ ןייא זיולּב ןּבילּברַאפ זיא 1485 רֶאְי

 ,רעכיז טשינ רעּבָא ןסייוו רימ רעכלצוו ןגעװ ,ענעדיי ַא

 .טשינ רעדָא עשרַאװ ןיא טניואװעג טלָאמעד יז טָאה יצ
 ןַא ןקרעמַאּב ךיז טזָאל 1486-1478 ןרָאי יד ןיא (2

 ערעטנעג יד ןיא ןדיי רעװעשרַאװ יד ןּופ גגּורעדנַאװסיוא

 ,עשרַאװ-יינ ןייק-ּונייהד ,עשרַאװ ןּופ ןטנגעג ערעטייוו ןּוא
 ןּופ רּוּפש רעטסירפ רעד .,קסרעשט ןּוא קסוטלּוּפ ,טניולּב

 ןייק ,ןטקַא יד טיול ,זנּוא טריפ עיצַארגימע רעקיזָאד רעד

 -ידיי ַא 1418 רָאי ןיא ָאד ךיז טוייוַאב סע (4 עניולּב

 ךיוא ָאד ןפערט רימ .דוד ןצמָאנ ןטימ ,רענשזריק רעש
 ,טָא .םירחוס קיטייצכיילג ןענעז סָאװ ,סצקינרעכואװ עשידיי
 צשידיי ַא 1480 רָאי ןיא טניולּב ןיא ךיז טזײװַאּב ,לשמל

 ןענעגענַאּב רימ ןעמָאנ סנעמעװ ,(15 האל ןןירעניואוונייא
 ךיז טזָאל סע .ןטקַאידנַאל רעװעשרַאװ יד ןיא לָאמ ךס ַא
 -ָאקןדיי רעװעשרַאװ רעד ןּופ סקּואװ 8 ללכּב ןקרעמַטּב

 טשינ ןטפעשעג ענעדיישרַאּפ ןריפ ייז .עניולּב ןיא עינָאל
 םעד טימ ּוליּפַא רָאנ ,טטכטילש רעקימּורא רעד טימ רָאנ

 .(16 םוטרעגריּב רעניולּב

 -ימע יד ןלעטשטסעפ ךיוא ךיז טזָאל עניולּב ץּוח
 טעדליּבעג טָאה סָאװ ,(ע עשרַאװײיײנ ןיײק עיצַארג
 יטלט ןּופ ,שרצעדנּוזַאּב טימ ,(שקידירּוי) לטצעטש רעדנּוזַאּב ַא

 סציגעליווירּפ ,ןטמ8 ,ןצעזעג ,עקיננצהּפָאמּוא צשרַאװ

 זיא ,ָאד ןפערט רימ ןכלעװ ,דיי רעטשרע רעד .המודכו
 (גפןדיי ערעדנַא ךיוא ןעמּוק םיא ךָאנ .1482 .ל סַא:ַאי
 ןטפעשעג ערצייז ןיא טשינ ךיז ןצענצרגַאּב ןדיי עקיזָאד יד

 ,3 .רנ ,טַאיװָאּפ רעניולּב ןופ ןטקַא-דנַאל 4
 .1478 רָאי ,8 .ז

 .1480 רָאי ,129 .ז ,3 .רנ ,ןטרָאד (5

 רעניולּב רעד , ;1482 .י ,480 .ז ,5 .רנ ,.ַא .ג .ל ,ח (6

 ."ץעינישזװאװ ןַאשטשצימ רעניולּב ןטימ סעצָארּפ ַא טריפ םהרבַא דײ

 עשיטָאטש סָאד סַאגָאל די רעד ןָא טמענ 1482 רָאי ןיא (7

 ,174 .ז ,1 .רג ,ס0תפ. 01. !אסט. 8/500186) עשרַאװ.ײג ןיִא טכעד
 (1482 .י

 ,ן.רנ ,ססתפ. 0. ןא. 0.) 1485 רָאי ןיא (286ס ) בקעי (8
 :(1485 .י ,153 ,ז

 20 רעטלעלטימ ףוס עשרַאװ ןיא

 ןופ רעטייו ךיוא ןריפ ייז רָאנ ,ןיילַא עשרַאװ"יײנ טימ
 .פשרַאװ-טלַא ןיא ןטפעשעג צרצַייז ןענַאד

 ,ןלעטשטסעפ ןעק'מ יװ ,1486 -- 1483 ןרָאי יד ןיא

 ךיוא ןצעזַאּב ןּביױהעגנָא ןדיי רעװעשרַאװ יד ךיז ןּבָאה

 6סקסרעשט ןיא ןּוא (ןיּבּור דיי רעד) (ג9 קסּוטלּוּפ ןיא

 .(שַאינעּב)

 ,טכירעג-דנַאל םעד רַאפ ךיז טריפ 1486 רָאי ןיא 6

 סעבָארּפ ַא ,טַאגעלעד ןכעלטשריפ םענּופ ןייזייּב םעד ןיא

 ןיּבּור ןּוא שַאנעיּב ןדיי רעװעשרַאװ ענעזעוועג יד ןשיװצ

 ןטשטשעימ רעװעשרַאװ םעד ןשיװצ ןּוא ,טייז ןייא ןּופ

 ןסיוורעד סעצָארּפ םעד ןּופ .(21רעטייווצ רעד ןּופ-ליּפָאעט

 טניואוועג רָאי 3 ןּופ ךשמ ןיא ןּבָאה ןדיי יד זַא ,ךיז רימ

 יד ןּבָאה טייצ רעד רַאפ זַא ןּוא עשראװ ןּופ ץּוחמ

 .רעזייה ערעייז ןעמּונּרַאפ סענאשטשפצימ

 (?6118 46/08 ק05? 4000 1483 ץרעמ ןט11 םעד 4

 "רַאװ יד ַאלסעלַאּב טשריפ רעד טיג (22 תגסבזת 1,86186)

 ַא ןירָאלּפ 120 ןופ ןײרּפ ןרַאפ סענַאשטשעימ .רעוועש

 .תוחנה-רעייטש יײר עצנַאג 8 יז טגנערּב סָאװ ,געליווירּפ

 ,געליוירֿפ ןטלַא םעד רע טקיטעטשַאּב ערעדנַא ןשיװצ

 ,(ת1610810165 641:8ת61) "םירחוּס עדמערפ, טרצוורַאפ סָאװ

 -לעװ ,ןדיי ןײטשרַאפ ךיוא ףרַאד ןעמ עכלעו רעטנּוא -

 -יטָאטש יד ןּופ טשינ ךיוא ןסינעג ןּוא עדמערפ ןענעז עכ

 לדנַאה-םידהאל טימ ךיז ןקיטּפעשַאּב ּוצ - ,טכער טש

 םַאנסיױא ןטימ ,טגמג6ותס - "ןליא ףיוא, לדנַאה טימ)

 ,טּבױלרעד ָאי יז זיא סָאד ןעװ ,קרעמרָאי-טּפױה יד ןּוּפ

 ערעײז ןפיוקרטפ "םירחוס עדמערפ, ןגעמ גצט-ןכָאװ ןיא

 -לטש ,ֹות 510615 -- "רעקיטש ןיא,) טרּוה ןיא רָאנ תורוחפ

 ,(3* (סנלַאּב ןּוא רענ

 ,1486 רָאי ,1071 .ז ,5 .רנ ,.א .ג .ל .װ (9

 ,ןטּרָאד (0

 .ןטרָאד (1

 5) ד 6660? שו6 ;2 טס ש5 1 1. ס. ק. 24, 16 414

 25) 4טא8 1016518ש05 ..... ע606016 06ת-

 {טזת 64 ט181ת41 40/6005 1ת108165:/28קטץ! השעו 64 11511 קסת-

 46/15 6154610 ס1טוטטפ 8ת110086 010148415 008:506ת0016ת315...

 .. 64 םסזעטתת 5006890/12װ5 קעס {6עמקסעס 621546ת41005 גטע8

 1ת?850עוק48 64 קעס6108811085 זוקסעקס?טטזמ (510) 6661...

 ףטס6 ףט0116ת50טתחט6 תוסעס810/65 5666 5 סא.

 1/8ת61 םטנת ףטנסטפסטתסחט6 2סתנפ 5015, עסמט5פ 61 זתסעסנמש5

 86 ףטססטמףט6 86ת6:6 64 526016 {טסענת! טסתפענתפ 66 5

 ם;סקנתה;6, ט6ת646/6 804 60תתזחט{8/6 ט0136/11 גת 48

 0101446 8ת11008 0250ת0016ת51, 64/8ת1 זת 10015 0716 6008-

 ןופ 61605 0ט011618ת19 קץ616/ !סץטזת 8ת816 48185 תיסתת 1

 1ת:68/6 גת 544015, 518תװ:תומטּפ, 18/101 265 165 5085 0085-

 סטתחט6 64 תתס065 ט6ת06ת01 ת8מסהת! 1806148/6זװ. }ת זת1-

 תסֲיס טסעס קסת606/6 64 קטעסק1ת800ת6 ט1021/6 165 10585

 תנפֹו םטנת תטתסנח86 86ת648165 16תס/סת!טז ט6066/6 0465-

 6(18זת תהמסטוצמ+ תוצ118תת........

 16 קס}תופסתסת 2/460ח 465 (08/90תהש- :װיכרע-טּפיוה עז

 סם /ט0סתש656ח5צ 2610/6176ת0.. אז, 1125.
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 -רַאװ יד רעט1 רעד דנּומגיז טיג 1527 רָאי ןיא 5
 יד טרעװרַאפ סָאװ ,געליווירּפ ַא סענַאשטשעימ רעװעש
 ךיז טפּוררַאּפ גיניק רעד .עשרַאװ ןיא ןצניואוו ּוצ ןדיי
 יד ןּופ ךָאנ ןעמַאטש ןלָאז סָאװ ,ןטקידע יד ףיוא ייּברעד
 טשינ ןּבָאה ןדיי יד תעּב ,ןטשריפ עשיװָאזַאמ יד ןּופ ןטייצ
 .עשרַאװ-יינ ןיא טשינ ןּוא -טלַא ןיא טשינ ןעניואו טרָאטעג

 עשיוָאזַאמ יד ןּופ ןטקידע עטנָאמרעד יד ףיוא
 יד טרעדנּוהרָאי ןט18 ןיא ךָאנ ךיז ןפּוררַאפ ןטשריפ
 "נָא ןַא רעיײז ןריפ עכלעװ ,סענַאשטשעימ רעװעשרַאװ
 טלָאמעד ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןדיי יד טימ ףמַאק ןטגנערטשעג
 סָאד םגה ,טעטשרָאפ פריא ןּוא טשרַאװ ןייק טּפַאכעגנײרַא
 יד ןּופ םענייא ןיא .טרעװרַאפ ןעװעג שוריפּב יז זיא
 טגייל םּוטרעגריּב רעװעשרַאװ סָאד עכלעוו ,ןלַאירָאמעמ
 -נטשריפ עשיוָאזַאמ סָאד , :טגָאזעג טרעוו ,טְכַאמ רעד רָאפ
 - ןצעזעג ערעדנּוזַאּב טַאהעג ןדיי יד עגונּב טָאה ....םּוט
 ,ןטשריפ עשיװָאזַאמ יד ןּופ ןטקידע יד ןענעז זײװַאּב א
 .רַאפ ּוצ םּוטנטשריפ ןצנַאג ןיא ןדיי יד ןרעװרַאפ סָאװ
 .ָאד ןעניואוו ּוצ ןּוא הכאלמ ,לדנַאה טימ ךיז ןעמענ

 טרעװ ,טכַארּבעג ןּבָאה רימ סָאװ ,ןטקַאפ יד ןּופ
 רעד ןעמּוקעגרָאפ זיא 1482 רָאי ןיא זַא ,רָאלק ץנַאג
 .נָא ןּבָאה רימ סָאװ ףןטקַאפ יד .עשרַאװ ןּופ שּוריִג-ןדיי
 ,תוּביס יד ךיוא ןרעלקרעד ,4 ןּוא 2 טקנּוּפ ןיא ןּבעגעג
 ירָאלק טרעװ סע .שּוריִג םעד ןעװעג םרוג ןּבָאה סָאװ
 ןײרּפ םעד רַאפ טָאה םוטרעגריּב רעװעשרַאװ סָאד זַא
 .ַּפָא ךיז לָאז רע ,טשריפ םעד ןגױאווַאּב ןירָאלפ 120 ןּופ
 -נערּב טנָאקעג םיא טָאה סע עכלעװ ,ןצּונ יד ןּופ ןגָאז
 ןּוא ,ןדיי רעװעשרַאװ יד ןּופ עינָאלַאק עניילק יד ןעג
 טָאה שּוריִג רעד .טָאטש רעד ןּופ ןּבײרטסױרַא ייז לָאז
 .עג טָאה רע לײװ ,ןצּונ סיורג טכַארּבעג טרעקרַאפ םיא
 :סױרַא יד ןּופ רעזייה יד טימ ,ליו רע סָאװ ,ןָאט טנָאק
 .ןדיי ענעּבירטעג

 ךיוא זַא ,ןזייווצנָא טנַאסערעטניא זיא סע
 ףוס .ה .ד ,טייצ רעקיּבלעזרעד ןיא זיא ןיורק רעד ןיא
 .ריִּב ןשיליוּפ ןקיטרָאד םעד ןשיווצ ,טרעדנּוהרָאי ןטאש
 ןגעק עקַאטַא עכעלנע ַע ןרָאװעג ןעמּונעגרָאפ םּוטרעג
 ןקיּבלעומעד טימ ךיוא ןּוא ,ןטנערּוקנָאק עשידיי יד
 רָאי ןיא סױרַא עקָארק טלעטש ,לשמל ,ױזַא .גלָאפרע
 ּוצ ןרעװ טּבױלרעד לָאז ןדיי יד זַא ,ןעגנּורעדָאפ 5
 סָאד ןּוא ,תונּכשמ ענעלַאפרַאפ טימ ךעלסילשסיוא ןעלדנַאה
 .רָאי יד רעדָא ,םידירי ןּופ טייצ רעד ןיא רָאנ ךיוא
 .שצימ רעגרעּבמעל יד ןּופ ןעגנּורעדָאפ יד ,(*קרעמ
 :רעװעשרַאװ יד ּוצ ךעלנע רעמ ןענעז (1491 .י) סענַאשט
 -םידחַאל םעד ןדיי יד ןרעװרַאפ לָאז ןעמ ,ןרעדָאפ יז
 .(* ףָאטש טימ לדנַאה

 ןיא ןדיי יד ןּופ עטכישעגסטפַאשטרִיװ, ,רעּפיש .י ר"ד (4

 195--193 .ז ,/רעטלַאלפימ ןתעּב ןקיופ

 .ןטרָאד (65

 21 רעטלעלטימ ףוס עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ּוצ

 רימ ןּבָאה .ה .י ןטא0 ףוס זַא ,ןכּב ןעצז רימ
 -יטנַא רעטקרַאטשרַאפ רעשיטַאמעטסיס ַא טימ ןָאט ּוצ
 ןּופ סענַאשטשצימ עשיליוּפ יד דצמ גנּוגעװַאּב רעשידיי

 ןיא ךיוא יױזַא ,ןיורק רעד ןיא ייס טעטש עטסקיטכיװ יד
 *קַא עקיזָאד יד זיא רשפא - טסייװ רעװ ןּוא .עיוװָאזַאמ

 גנּוקידנעטשרַאפ ַא ןּופ טַאטלּוזצר ַא ןעוװעג עיצ

 ַאוַא .טעטש עטנָאמרעד יד ןּופ רעייטשרָאפ יד ןשיוװצ

 רענעי ןיא תמחמ ,לּכש ןפיוא ךיז טגייל גגּוקידנעטשרַאּפ

 -טּפיױה יד ןּופ עיצילַאָאק ַא ללכּב ךיז טצדליּב טייצ

 טימ ךיז טזָאל סָאװ ,טקַאּפ ַא - ,ןיוהק רעד ןיא טעטש
 ּביוהנָא ןיא ןלעטשטסצפ טייקרצכיז ףעטסלּוּפ רעד

 .ה .י ןטאצַו
 ןיולּב עשרַאװ ןּופ ןטָארטעגּפָא ןדיי יד ןענעז יצ

 רעװעשרַאװ יד ןּופ געליווירּפ ןּופ גנּוקריו רעד רעטנּוא

 רעדָא ,טריניאּור לעירעטַאמ ייז טָאה סָאװ .,סענַאשטשצימ
 ןּופ קורד ןקיטייצכיילג םעד רצטנּוא ןעשצג זיא סָאד

 םעד ףיוא - ,ןסעצסקע עשידייטנַא עטריזינַאגרָא יד

 .נָא יד גונעג זיא'ס .רעפטנע ןייק ןּבעג טשינ רימ ןענעק
 טשינרַאג ןעמ טרעה 1485-513 ןרַאי יד ןיא זַא ,ר לו

 ישי עקימּורַא יד ןיא רָאנ ןּוא ,עשרַאװ ןיא ןדיי ןגעוו

 .ןרּוּפש ערעײז ןָא רימ ןפערט ךעלטעטש ןוא םיב
 ,תוביס צעלַא יד טּפעשצגפיוא טשינ ןטלָאװ רימ

 ןּבעל םעניא עּפָארטסַאטַאק יד ןעװעג םרוג ןּבָאה סָאװ

 ןיא ןעמענ טשינ ןלָאז הימ ןעוו ,ןדיי רעװעשרַאװ יד ןּופ

 טָאה'ס רעכלצוו ןיא ,ענַאל עלציצנַאניֿפ יד ךיוא טכַא

 רעקיטלָאמעד רעד ,רעצישַאבןדי רעד ןענופעג ךיז
 װַאלסעלָאּב .רעט10 רעד װַאלסעלָאּב טשריפ רעװעשרַאװ
 רע לייוו ,תונאד טימ ּפָאק ןלּופ ַא טַאהעג דימּת טָאה

 ,םוטרעגריב רעוװעשרַאוװו םייּב טקידלּושרַאפ ןעוועג זיא

 זיא רע סָאװרַאפ ,רעּבירעד רצדנּואװ ןייק טשינ זיא'ס

 טָאה רע - ,ןרָאטידערק ענייז לּבנל ךילו יװא ןעוועג

 רַאפ .טידערק ןקידרעטייװ רעייז ןיא טקיטיונעג ךיז
 ןעװעג םיּכסמ רע טָאה ןירָאלפ 120 ןּופ ןיירּפ םצד

 זיא סָאװ ,גצליוװלרּפ ַא סענַאשטשצימ יד ןּבעגּוטסױרַא

 -םדוק .ה יד ,םירחוס עדמערפ ןגעקַא טדנעװעג ןעוועג

 *עג ךיוא רע טָאה רָאי ןקיּבלעזמעד ןיא .ןדיי ןגעק לּכ
 .ןדיי רעװעשרַאװ יד ןּופ שּוריִג םעד ףיוא םּכסה ןייז ןּבעג

 ןרעק ,1486 רָאי ןיא -ה .ד ,שּוריִג ןכָאנ רָאי יירד
 רעשּוריּפּב ַא טיול םייהַא קירּוצ ןדיי רעװעשרַאװ יד ךיז

 ןלייצרעד ,ןזיװעגנָא ןיוש יװ .טשריפ ןּופ שינעּביױולרעד

 סָאװ ,סעצָארּפ םענּופ ןטקַא:טכירעג יד םעד ןגעװ זנּוא
 טכירעג:דנַאל רעװעשרַאװ ןרַאפ 1486 רָאי ןיא רָאּפ טמּוק

 ןּופ שַאינעיּב ןּוא קסּוטלּוּפ ןופ ןיּבּור ןדיי יד ןשיװצ
 -- ,1483 רָאי ןרַאפ םיבשוּת רעװעשרַאװ - קסרעשט

 ףיוא ,ליפָאעט ןַאשטשצימ רעװעשרַאװו םעד ןשיוװצ ןּוא

 .רעייטשרָאפ רעלציצעּפס ַא ןעוװעגייּב ךיוא זיא'ס ןכלצעוו

 ,ץינעיסַאי ןּופ יעשודנַא רַאסימָאק רעד - טשריפ םענופ
 ,תועמשמ טָאה טשריפ רעד עכלצוו - ,ןדיי עטנָאמרעד יד
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 חיטבמ ,רעקקירּוצ רעייז ןגצוװ ןעגנולדנַאהרעטנּוא יד תעב
 ןגָאלק -- ,ןעמּוקַאּבקירּוצ רעזייה ערעייז ןלעװ ייז זַא ,ןעוועג
 סָאװ .רעזײה יד ןעמּונרַאפ טָאה רע זַא ,ןליפָאעט ןָא
 טזיײװ טָאה סָאװ ,ליפָאעט ןגעקַאד .יײז וצ ןרעהעג
 ןרַאפ טהנעט ,טשריפ םייּב רעזייה יד ןעגנּודעג סיוא
 טּכצר סָאד ןעמּוקַאּב רעזייה יד ףיוא טָאה רע זַא ,טכירעג
 ןייז ךרּוד ךיז טלעטש טשריפ רעד .אפּוג טשריפ םענוּפ
 עקַאט רעּבירעד ןּוא - ןדיי יד ןּופ דצ ןפיוא רַאסימָאק
 -ַאֹּב ןוא רעזייה ערצייז ןדִיי יד קירּוצ טכירעג רעד טיג
 ענעגעלרַאפ יד ןלָאצ ּוצ ןּופ קיטייצכיילג ייז טיירפ
 ּבױא זַא .רעּבָא ךיז טנרָאװַאּב טשריפ רעד ,ןרעייטש
 ןכָאװ 6 טימ רָאי ַא ןופ ךשמ ןיא ךיז ןלעװ ןדיי יד
 טשינ רעדָא ,ןעיצנײרַא טשינ רעזייה ערעייז ןיא ןײלַא
 ןרעײטש ןלָאצ יײז ןזּומ ,ןדיי ערעדנַא טרָאד ןצעזַאּב
 .קידייל ןייטש ןלעװ רעזייה ערעייז סָאװ ,טייצ רעד רַאַפ

 םענּופ ליטנָא ןטימ .סעצָארּפ ןּופ גנַאג רעד
 טַאטלװער רעד סרעדנּוזַאּב ןּוא ,טַאגצלעד ןכעלטשריפ!
 ןדיי יד זַא .יװַאּב רעשוריפּב ַא זיא סעצָארּפ ןופ
 םענּופ םּכסה ןטימ עשרַאװ ןייק ןעמּוקעגקירּוצ ןענעז
 ןכעלטשריפ םענופ ןסערעטניא יד ןיא ןּוא טשריפ
 : .רצוא

 ןדיי יד ןזָאלנײרַא סָאד זַא יָאולַא ןעעז רימ
 -נָא עלַאקסיפ ַאזַא טקנוּפ ןעװעג זיא טָאטש ןיא קירּוצ
 רָאי רָאּפ ַא טימ יז ןּבײרטסױרַא סָאד יװ ,טייהנגעלעג
 .רעירפ

 רָאנ טשינ ןעמּוקעגרָאפ זיא גנוניישרעד עקיזָאד יד
 יד ןקרעמַאּב ָאד ןענעק רימ ,טרעקרַאפ .עיװָאזַאמ ןיא
 קידנעטש ןּבָאה רעשרעה יד ּואו ,ברעמ ןּופ העּפשה
 -טייצ ַא ךָאנ זַא ,ןדיי יד יּבגל קיטילָאּפ ַאזַא טריפעג
 .טסירק יד ןּבעג ןגעלפ ייז סָאװ ,גנּוקידירּפַאּב רעקיליײװ
 עשידיי יד קידנּבײרטסױרַא ,ןדיי יד ןּופ תובוח-ילעּב עכעל
 'וצ סעקינרעכואו עקיּבלעז יד ייז ןגעלפ ,גנורעקלעּפַאּב
 .עליוװירּפ עײנ ייז קידנּבעג ,דנַאל ןיא ןזָאלנײרַא קיר
 .ספיג

 ןּבָאה טשריפ ןּופ הטלחה רעטצעל רעד ףױא
 ןּבָאה ןדיי יד סָאװ .תואולה יד העּפשה ַא טַאהעג ךיוא
 ּוצ ןרַאפ "ליפעג-קנַאד ןטימ , טגיילעגרָאפ טשריפ םעד
 טשריפ רעד .םייה רעקידרעירפ רעייז ּוצ ייז ןרעקקיר
 סָאװ ןגעוו ,תואולה עקיזָאד יד ןּופ ןסָאנעג עקַאט טָאה
 ,1487--1485 ןרָאי יד רַאפ ןציטָאנ יד ןּופ ךיז ןסיוורעד רימ
 עקיזָאד יד .רעכיּב-ץַאש יד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו
 עקידנטײדַאּב ץנַאג ןפערטַאּב טזומעג ןּבָאה תואולה
 סָאװ ,האולה ַא ןּופ עטַאר ןייא זיולּב ּביוא ,סעמּוס-טלעג
 ןדיי רעװעשרַאװ םעד ייּב ןעמּונעג טָאה טשריפ רעד
 ליב ןּוא (25 (1487 ,י) ןירָאלפ 20 ןפָארטַאּב טָאה ,ַאכּומ

 1487 רָאי /8 ,ז 2 .מ ,עקירטעמ עשיװָאזַאמ 68
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 = עניפשֶא ןירעניואוונייא רעשידיי רעוװעשרַאװ רעד

 .(ה (1485 .י) ןירָאלפ 6
 ּוצ ןָא ךיז ןּבױה רעטײװ ןּוא 1486 רָאי םענּופ

 .ןדיי רעװעשרַאװ יד ןגעװ ןציטָאנ קיסעמלגצר ןזײװַאּב
 עדנַאװ ריז ןופ ןענעז סָאװ ,ןדיי יד ןּופ ןּבעל סָאד
 ןופ ףליה רעד טַימ .לַאמרָאנ ןיוש טייג ,ןעמּוקעגקירּוצ גנּור
 רעװעשרַאװ ערעדנַא ךיוא ךעלנײשרָאװ ןּבָאה טשריפ
 -ײז ןעמּוקַאּבקירּוצ ,שאינעיּב ןּוא ןיּבּור יװ טקנּוּפ ,ןדיי
 טַאהעג ןּבָאה ייז סָאװ ,םוטנגייא ןכעלגעװַאּבמּוא רע

 עשידִיי יד רָאנ טשינ רעּבָא .1483 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא
 .נגיא עקילָאמַא ערעיײז ּוצ קירוצ םּוא ךיז ןרעק רעטיג
 ןעגַאגרָא-גנוטלַאװרַאּפטּבלעז ערעייז ךיוא רָאנ ,רעמיט

 רַאפ טַאהעג ןּבָאה ןדִיי יד סָאװ ,סעיצזָאּפ ערעייז ןּוא
 רעטשימעג רעד .טּבעלעגפיוא קירּוצ ןרעוו ,שוריג םצד

 -גּופ טּבױה טכירעג רעשיד"י .ג .א רעד ,טכירעג

 .יא 1483 רָאי ןיא זיא סָאװ ,טייקיטעט ןייז ןָא ײנסָאד
 .וליּב עריא ןיהַא טקיש הליהק יד .ןרָאװעג ןסירעגרעּב
 1489 רָאי ןיא ןעמענרַאפ סנטסָאּפ עקיזָאד יד .רעצ
 ףסוי - לָאמ טייװצ ַא ןּוא ,(2סַאנָאי ןּוא ףסוי לָאמַא
 רעד קירּוצ ךיוא טמּוק עשרַאװ ןייק :09 שַאינציּב ןּוא

 רעד ןּופ רעייטשרָאפ רעקידנעטש רצד ,('רָאטקָאד, בר

 -קָאד, טציא טמענרַאפ תונּברה:אסּכ םעד ,הליהק רעשידיי

 ,60 ןרהא "רָאט
 םעד ןשיװצ געלשעג ַא ןגעװ סעצָארּפ םענופ

 -ַאנעיִּב ןּוא רּתסֹא ּכיײװ ןייז ,םהרבא ןדיי רעװעשרַאװ

 רימ ןסיורעד ,עלּונרַאשט רעטכַאט ריא טימ עכעש

 לּוׁש רעשידיי ַא ןופ ץנעטסיוקע רעד ןגעװ ךיז

 סקנערפ טיול) אמּתסמ וויא סָאוו ,(61 (90018 .2860זטזת)

 רָאי ןּופ ןשינעעשעג יד תעשּב ןרָאװעג בורח (הרעשה
3, 

 ןרָאי יד ןיא ןדיי רעװעשרַאװ יד .טנ
1498-6, 

 ןייק טרעקעגמּוא קירּוצ ךיז ןּבָאה ןדיי יד טניז
 גנורעסעּברַאפ עסיװעג ַא ןקרעמַאּב ךיז טזָאל ,עשרַאװ
 װַאלסעלָאּב טשריפ םעד דצמ יז וצ גנּואיצַאּב רעד ןיא
 ןיילַא טשריפ רעד סָאװ ,ףיורעד טקּוקעג טשינ ,ןטוִט םעד
 ףעװעשרַאװ יד ןּבענעגסױרַא 1482 רָאי םעניא טָאה

 .1485 ,י ,13 טײז ,ןטרָאד 7

 יי ,426 .ז ,6 .רנ ,.א .ג .ל .װ (8

 .1491 .ל ,7803 ,ןטרָאד (9

 .1491 ." 780 .ז ,6 .רֹב ,טרָאד (0

 ףטסירק יד טרעװרַאפ (1266 .י) עלסערּב ןיא דַאניס רעד (1
 (8130869) 281ת68 64 ןדיי טימ קגָעש ןּוא דַאּב ןײא ןיא ןײג ױצ

 ןהטמ6,
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 -ָאדמעד .289 ,ז ,'עטכישעגסטפַאשטריװ,, סרע ּפיש ךיוא עז
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 ,םירחוס עדמערפ ןכלעװ טול ,געליווירּפ ַא רעגריּב

 לדנאה-םידחאל ןייק ןריפ טשינ ןרָאט ,ןדיי ךיוא ָאזלַא

 װַאלסעלָאּב טייטש - ,ףיה ןכעלטשריפ ןפיוא ךיוא

 .רעלדנעה-םידחאל עשידיי יד טימ ןעגנּואיצַאּב-לדנַאה ןיא

 רעשידיי רעקסוטלּוּפ ַא ןייא רע טלָאצ ,רעגײטשַא ,יוזַא

 -תופּתּוש ַא ךיוא ,(62 (1618) טנוװייל רַאפ ,לפ 2 עטרחוס

 ןסייײו רַאפ ,לפ 37 - ןדיי רעקסירּב ןּופ טפעשעג

 ,(33 טעמַאס

 ץּוח ַא רימ ןענעגעגַאּב ףיוה ןכעלטשריפ ןפיוא

 םעד ךעלפליהַאּב ןענעז סָאװ ,סרעלקצמ ךיוא ןטנַארעּפיל

 :ַאכעיצ רעד זיא רעכלצזַא .טַארַאּפַא:ץנַאניּפ ןכעלטשריפ

 ןקישרעּביא םייּב טלטימרַאּפ סָאװ ,(6: המלש דיי רעװָאנ

 ,טשריפ םּוצ רעּבײרש רעװָאנַאכעיצ םענּופ ןרעייטש יד

 רעד דַארנַאק םוקמ:אלממ סנט}ט םעד װַאלסעלַאּב

 ,טסֶש .רעלעג רעד, ןפּורעג טָאה'מ ןכלעוו ,רעטזז

 זַא ,ןזליוװּצנָא גונעג .רעטקַארַאּכ ַא ןָא שטנעמ ַא זיא

 סנליוּפ טימ ךיז טדניּברַאפ ,טשריפ רעשיטסַאיּפ רעד ,רצ

 ננואיצַאּב ןייז .(6 ןדרַא-רערָאפצײײרק ןטימ -- םיאנוש:םד

 ףיוא טגיל רע .עטּוג ןייק טשינ ךיוא זיא ןדִיי ּוצ

 טסַאל םעד רעטנּוא ןּוא ,ןרעײטש ערצוװש רעייז ףױרַא

 רע .ןדיי רעװעשרַאװ צעלַא טצעמּכ טריניאּוה ןרעו

 :פמע ּבױא ןוא ,טשינ תונמהר ןייק םענייק ףיוא טָאה

 ןירַא םיא רע טצצז ,לעּפַאּב ןייז סיוא טשינ טריפ רעצ

 ,1495 רַאי ןיא ךיז טפערט ,רעגײטשַא ,ױזַא .הסיפּת ןיא

 ןּוא ַאװַאסַאנַאמ ףיוא ףױרַא טגייל טשריפ רעד זַא

 רעיטש ַא ןעניּפשַא ןּוא ,ןּו סניציּבר רעד ,ןעמהרבא

 ַאזַא ןֹּבָאה ייז יװ תויה 66 .לפ 100 ןּופ ךיוה רעד ןיא

 טָארדצג טָאה'ס ןּוא ןלָאצַאּב טנעקעג טשינ עמּוס

 -ַאּפ, :ןדיי עקידנגלַאפ יד ייז רַאפ ןריטנַארַאג ,הסיפּת

 -גוא ,ּבליוו סמהרבא ןּוא סַאנָאי יַאקשּומ ,ַאקלָאמס ,"קינזָארוװ

 רעדנַא ןַא ןגעוו .ןירָאלפ 200 ןּופ ףָארטש רעד רעט

 עשידיי ייווצ :1491 רָאֹי ןּופ ןטקַא יד זנּוא ןדלעמ לַאּכ

 טצצזעגניירַא ןרעוו ,(6/ קחצי ןּוא ןועמש ,"סעקינזָארװַאּפ ,

 ּוצ ןלעטש ןּוא ,ןרעייטש ןלָאצטנייא טשינ רַאפ הסיפת ןיא

 רעד ןיא ןטלַאהרַאפ קיאור ךיז ןלעװ .ייז זַא ,םיברצ

 ףיוא ךיוא .ןירָאלּפ 200 ןּופ ףָארטש ַא רעטנּוא ,הסיפּת

 קיטנַאק רַארנָאק טָאה סּורַאזַאל ןדיי רעװעשרַאװ םעד

 טלעטש רע ּביוא ,רעייטש ןרענעלק ןייק טשינ טגײלעגפיורַא

 יד ןטלַאה טשיגנ רַאפ ףָארטש יד ןּוא םיברע 4 ּוצ

 ,(35 ןירָאלּפ עשירַאננוא 300 טפערטַאּב תוברע ןּופ םיאנּת

 לז

 כד

 .י ,80 .ּפ 7 ,רנ ,עקירטעמ עשיװָאזַאמ 2
 .1487 ,* ,/7 .פ ,1 .רג ,ןטרַאד (3

 .1488 .י 17 .פ ,ןטרָאד (4
 35) !. 1ץצנמנסת1נ66044 016/605 5
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 .1495 רָאי ,4234 .ז ,1 .רנ ,,א .ג 5 יט (8

 .1491 .י ,180 ז ,6 .רג ,ןטרָאד (7

 .1495 .ד ,433 .ז ,/ .רג ,ןטרָאד (8
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 26 רעטלעלטימ ףוס עשרַאװ ןיא

 -ץנַאניפ ןימ ַאזַא ייּב סָאװ ,רצדנּואו ןייק טשינ זיא'ס
 ןעקנּורטרעד ייז ןענעז ןדיי יד יּבגל טשריפ םענּופ קיטילַאּפ
 םירָאװ ,תובוח ערעסערג ןּוא ערעסערג ץלַא ןיא ןרָאװעג
 "פיוא טכער סָאד ןפיוק טנָאקעג ןעמ טָאה טלעג טימ רָאנ
 ןּבָאה תובוה עקיזָאד יד ןגעװ .עשרַאװ ןיא ךיז ןטלַאהוע
 ןדַיי יד זַא ,ןזײװַאּב סָאװ ,ןציטָאנ לטעצ ןצנאג ַא רימ
 ןשיטָאטש ,ןכייר םעד ןּופ קיגנעהּפָא רערעמ ץלַא ןרעװ
 ּבײװ סמהרבא ךיז טגרָאּב ,רעגײטשַא ,ױזַא .טַאיצירטַאּפ
 דַאּב יַאלַאקימ ,עדורטרעג עקנַאשטשעימ רעכייר רעד ייּב
 ,קעטָאּפיה ףיוא (9 ןירָאלפ 9 לָאמניא ,יורפ סאקשטיר
 ףסוי דיי רעװעשרַאװ רעד ;(6.79 7 - לָאמ ןטייװצ א
 אקשטירַאּב יַאלָאקימ רעיצירטַאּפ רעװעשרַאװ םייּב טגרָאּב
 רעד ייּב אווָאסַאגַאמ טגרָאּב עמוס עטסערג יד ; (4.לפ 4
 ' .ןשָארג קָאש 49) ַאװָאּבוזאק יורפ

 הליהק רעװעשרַאװ רעד ןּופ העיקש יד .טװ

 יד ןגעו טשינרָאג רימ ןרעה 1524 זיּב 1498 ןּופ
 זיא סָאד !סָאד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ .ןדיי רעװעשרַאװ
 -ַָאד רעד .שּוריגןדיי םעיינ ַא ןּופ אצוי.לעוּפ 6 קפסיילּב
 ןלעװק יד םגה ,טקַאפ רעשירָאטסיה ַא זיא שּוריִג רעקיז
 םעד ןגעװ םיטרּפ םּוש ןייק טזָאלעגרעּביא טשינ זנוא ןּבָאה
 רעשּוריפּב ַא .שּוריִג םענּופ ןטַאד עיונעג ןייק טשינ ךיוא ןּוא
 סָאװ ,ןטקַאפ לטניּב א רעּבָא זיא שּוריִג ןרַאפ זייוװַאּב
 עגונ ןענעז עכלעוו ,ןטקַא יד ןיא ןרָאװעג טיהרַאּפ זיא
 -עג ַא ויא סָאד .רעזייה עשידיי ןופ עיצַאדיװקיל רעד
 ךיוא זיא'ס .עמַארד-שוריג רעד ןּופ גָאליּפע רעכעלטנייוו
 רעד ןעזעגסיוא טָאה'ס יװ ,ןייז ּוצ רעשמ ךיז רצווש טשינ
 ,ןצנָאמרעד ךיז ןלעװ רימ ןעוו ,עמַארד רעד ןופ גָאלָארּפ
 -יזער דָארג רעװעשרַאװ ןפיוא ןּבָאה ןטייצ ענעי וצ זַא
 רימ עכלעוו ןגעוו ,וַאלסינַאטס ןּוא ןַאי ןטשריפ יד טריד
 א טּבעלעג ןּבָאה ייז זַא ,(2 ןלעװק ערעדנַא ןּופ ןסייוו
 .סקניל ןוא סטכער ףיוא טלעג טרעדיילשעג ןּוא גָאט ןטוג
 -עשרַאװ סָאד זַא ,ןייז ּוצ רעשמ ךיז טכייל ןכּב זיא'ס
 ,1483 רָאי ןיא יװ טקנּוּפ ,טציא טָאה םוטרענריּב רעוו
 יד ןּופ ןגיוא יד רַאפ טָאה ןּוא עיצַאוטיס יד טצונעגסיוא
 ןּופ ןויטקעּפסרעּפ טלקיװעגרעדנַאנּופ ןטשריפ עקיניזטכייל
 ערעייז ןּופ ןרעװ ּוצ רּוטּפ - זײרּפ ןרַאפ .ןטידערק עיינ
 .עטבוח-לעּברַאפ יד רַאפ ײז ןּבָאה - ןטנערּוקנָאק עשידיי
 .סרעטסייט ערעייז טנפעעג ןטשריפ

 ךיז טציטש שּוריִג םעיינ םעד ןגעוו גנּוניימ רעזנּוא
 .גּוא רעּבָא ,עצרוק ןּוא ענעקּורט ,ןטנעמּוקַאד ייר 6 ףױא

 59) 246ש. 64 5082102118 0. 2, צ ,ןאז 828, { 91,23 1498

 1498 .* ,26 ,24ט7 .פ ,ןטרָאד (40

 ,ןטרָאד (1

 6) 8 ?ץזמ1גסתוס 181 13



 רעטלעלטימ ףוס עשראוו ןיא ןדיי יד ןּופ עטכישעג רעד ּוצ 2

 סָאװ ,גנּודנעוו עשיגַארט ַא ךיז טלַאהַאּב'ס עכלעוו רעט
 רעװעשרַאװ יד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעמּוקעגרָאּפ ןיא

 ,טקא ןַא ןגעו הצידי יד טײטש טרָא ןטשרע ןפיוא ,ןדיי
 לּוש רעשידיי רעד ןּופ לרוג םעד טלּפמעטשעג טָאה סָאװ

 יד זַא ,טסואווַאּב זנוא זיא ,רעגײטשַא ,ױזַא .עשרַאװ ןיא
 -עג 1522 רָאי םעניא ןּבָאה וַאלסינַאטס ןּוא ןַאי ןטשריפ
 ןופ ץַאלּפ םעד יקסריזָאק ץישטכַאילש ןסיװעג ַא טקנעש

 .(43 לוש רעשידיי רעד
 ךיז טזָאל הליהק רעװעשרַאװ רעד ןופ העיקש יד

 רָאי םענּופ טנעמּוקָאד םענעטצעמרַאּפ א ןיא ןקרעמַאּב ךיוא
 טקנעש ַאננַא ןיטשריפ עשיװָאזַאמ יד ןכלצוו טיול ,6

 -עג טָאה'מ ןכלעוו ,יקסוװָאקטסָאנ יַאלָאקימ רענידפיוה ריא
 ןקידיײל ַא, "ןטסניד עיירטעג ענייז רַאפ; ,ךעשט ןפיור
 יקסניװשָא ךיז טפּור סָאװ ,רעיומ םעד ןּבעל ךיילג ץַאלּפ

 ןכלעוו ןיא ,(אוושָא ןדיי רעװעשרַאװ םענּופ ןעמָאנ ןטיול)

 (ךיז טניפעג רעיומ רעד) .םהרבא דיי רעד טניואוועג טאה'ס
 ןגנַאל םעד אטָאשיװ רעשיפ םענופ ץַאלּפ םעד ןשיווצ

 רעד ףיוא אמיכ ןדיי םענּופ ץַאלּפיקסנימיכ םעד ןּוא
 ךיוא ןיטשריפ יד םיא טיג םעד ץּוח ַא ."סַָאג רעשידלי

 -לַא יד טול, םיא טײרּפַאּב יז :טכער עלּופטרעװ רעייז
 יז ןעוו ,ןטייצ יד ןיא טשרצעהעג ןּבָאה סָאוװ ,םיגהנמ עט

 ,ןרעליטש עלַא ןּופ ,"עשרַאװ ןיא טניואוועג ןּבָאה ןדיי
 -װָאקַאסָאנ ;ןלָאצּפָא עשיטָאטש ןּוא סעיצּוּבירטנָאק ,ןזניצ

 םעד רָאנ ןגילרעטנּוא ןדיי יד לָאמַא יוװ ױזַא ,טעװ יקס

 .44ןרעהעג םיא ּוצ ןּוא טשריַפ
 -ָאזַאמ רעד טָאה טייצ רעקיּבלעזרעד ןיא ךרע ןא

 ןקיליײה ןּופ רעטסיולק םּוצ ןּבעגעגרצּביא טשריּפ רעשיוו
 -ָאװעג - בורח ןכָאנ ןּבילּברַאפ זיא סָאװ ,ץַאלּפ םעד ןַאי

 רָאי םעניא טָאה רעטסיולק רעד .םלוצ-תיּב ןשידיי טענער

 ןפיוא טיוּבעגפיוא ,ןזיוועגנָא ןיוש ןּבָאה רימ יוו ,(451

 .יירעקעּב ַא םלוצ-תיּב ןשידיי ןּופ טרָא

 ּוצ יאדּכ ךָאנ זיא םעד טימ גנַאהנעמַאזּוצ ןיא = |

 רעװעשרַאװ עקילָאמַא ןגעו םיטרּפ עקינייא ןעגנערּב
 ןטקַא רענזױּפ יד ןיא טיהרַאפ ךיז ןּכָאה סָאװ ,ןדיי
 ןעניפעג רוקמ ןקיזָאדמעד ןיא יה .י ןט16 ּבױהנָא ןּופ

 .רַאפ זיא סָאװ ,טעצָארּפ-ףָארטש ַא ןּופ ןטנעמגַארפ רימ
 ןעמ ןעמעוװ ,װַאלסיגַאטס ןסיוועג ַא ןגעקַא ןרָאװעג טריפ

 ןיא תועּבטמ עשלַאפ ןריצירּבַאפ ןיא טקידלּושַאּב טָאה

 .סיוא רעד תעּב .(לסימעשּפ) עלסימערּפ ןּופ ןטנגעג יד
 טשינ זַא ,ןעװעג הדומ װַאלסינַאטס ךיז טָאה גנּוׂשרָאפ

 יד ןּופ עטכישעג רעד ןּופ ןדָאיּפע, ,קנערפ .ע ;עז (3

 בוחר,, ,װ ָאל ָאק ָא ס .ג ;(14 .רג ,1924 ,/'טנייה,,) "!צשרַאװ ןיא ןדַײ

 ,(129 .ז .1894 ,''ףיסאה,,) "השרוב םידּוהיה

 עש רַא װ ןיא װיכרַא.טּפיוה (4

 .ןש 3 .1 ,1549 ,רנ -- רּוטַאנגיס (6416שת6

 הזסתנשטזת)

 1894 ,"ףיסאה ,) "השרוב םידֹוהְּיַה בוחר. ,װָאלַאקַאס .ג 5
 (127 .ו

 ג

218 

 ןדיי רעװעשרַאװ יד ןייא ןפיוק ץעװעינסָארק ןּופ טייוו
 טרָאד ןרעװ סָאװ ,תועּבטמ עשלַאפ קחצי ןּוא ּוהילֹא
 .רעד יד ןיא טקעטש'ס תמא לפיוו ,(4 טעּברַאעגסױא
 ןטיול יאדװַא טָאה רעכלעוו ,ןװַאלסינַאטס ןּופ ןעגנורעלק
 זיא ,םיוננע ערעװש ןטילעג רעגייטש ןכעלרעטלעלטימ
 .ןלעטשּוצטסעפ ןלעווק יד טיול רעצווש

 ןענעז סָאװ ,םינינע יד ןּופ רּוּפש ןטצעל םעד
 .ַאֹּב ,ןדיי רעװעשרַאװ יד ךָאנ השורי סלַא ןּבילּברַאפ
 רָאי ןקיזָאדמעד ןיא ,(1521 רָאי םניא רימ ןענעגעג
 ַאװָאּבּוזָאק עקנַאשטשעימ רעװעשרַאװ יד סױרַא טלעטש
 טרעהעג לָאמַא טָאה סָאװ ,ץַאלּפ םעד ןגעװ העיבּת ַא
 ןיא עכלצוי ,אווָאסַאנָאמ ןירעניואוונייא רעשידיי רעד ּוצ
 -טלעג עסיוועג ַא רָאי 2 רַאפ ןעכעווָאּבּוזָאק ןערעוועג קידלּוש
 ןטנעמּוקָאד ןּוא ןציטָאנ עטנַאמרעדנּבױא יד ןּופ .עמּוס
 רעטרעװ יד שיטסירעטקַארַאכ ץלַא רַאפ רעמ ןענעז
 -ירפ ןיוש ןּבָאה רימ ןכלעוו ,1516 רָאי ןּופ טקַא םעניא
 טשרעהעג ןּבָאה סָאװ ,םינהנמ עטלַא, :טריטיצ רע
 .רַאװ ןיא טניואועג ןּבָאה ןדיי יד ןעװ ,ןטייצ יד ןיא
 .(45 "עש

 .עג שּוריג רעד טָאה ,תועידי עלַא יד טױל ,ןכּב
 ןקיזָאדמעד ןיא .1498 רָאי ןכָאנ ףֹּכיּת ןעמּוקרָאפ טזּומ
 .עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןּופ עטכישעג יד ךיז טקידנע רָאי
 ךיז קידנרָאפיײיּברַאפ זױלּב דיי ַא געמ טלָאמעד טניז
 .םידירי תעשּב רָאנ סָאד ןּוא ,עשרַאװ ןיא ןטלַאהפיוא
 ּפיצנירפ ןיא ןדיי יד זיא טלַאהפיױא רעקידנעטש ַא
 ַא קנַאדַא ןּוא ללּכה ןמ אצוי סלַא רָאנ .טרעװרַאפ
 רעדָא םעד סע טגנילעג ,טכַאמ רעד ןופ דסח ןלעיצעּפס
 ףיוא געליוירּפ ןלעיצעּפס ַא ןעמוקַאּב ּוצ ןדיי םענעי
 ַאזַא .החּפשמ רעד טימ ןעמַאזּוצ עשרַאװ ןיא ןעניואוו ּוצ
 קינסּכמ ןשידיי םענופ החּפשמ יד ,לשמל ,טמּוקַאּב טכער
 ןדער ןלעװ רימ ןכלעװ ןגעװ ,השמ (רעטכַאּפ-רעיײטש)
 .לטיּפַאק ןקידרעטייו ַא ןיא רעיונעג

 ןטלַאה 1524-1498 ןרָאי יד ןיא
 טעטש ענעדישרַאפ ןּופ ןדיי עשרַאװ ןיא קיליײװטייצ
 ךרּודַא ָאד ןריפ סָאװ ,עיװָאזַאמ רעדָא ןיורק רעד ןּופ
 ןיא רימ ןענעגצנַאּב ,רעגײטשַא ױזַא .םיקסע ענעדישרַאפ
 .לעוו ,װעשטַאכָאס ןּופ ןהשמ 1503 רָאי ןיא עשרַאװ
 ןטעגרהרעד ַא סעּפע ןּופ םישרוי יד ייּב תורוחס טנָאמ רעכ

 ןיולּב ףיוא ךיז

 46) ן1סתת םטס 40061 46 /3ז/50תסשנ8 211850ת
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 ןּופ ָאקשטיטַאּב לאכימ -- 1505 רָאי םעניא ;(?ןדיי
 -רַאװ רעד טריטנַארַאג סע ןעמעװ רַאפ ,אטילד קסירּב

 עמּוס ַא ףיוא רעסעינ דרַאהנרעּב ןַאשטשעימ רעוװעש

 -קסירּב ןופ ןעמיכַאָאי--1518 רָאי םעניא ;50 ,לפ 12 ןּופ
 ןַאשטשעימ רעװעשרַאװ םעד טגָאלקרַאפ עכלעװ ,ָאטילד
 רָאי םעניא ;6:.לפ 82 ןּופ בוח ַא ןגעװ ןיקסרעק
 םעד ןָא-טגָאלק סָאװ ,אטילד-קסירּב ןּופ ןעמַאדַא -- 0
 קָאש 10 ןּופ בוח ַא ןגעװ בקעי ןדיי רעװעשטַאכָאס
 .דָארג ןּופ ןָאקנעשָארָאכ - 1522 רָאי םעניא (5ןשָארג
 7 ןּופ עמּוס ַא ףיױא לעפ טצעזרַאפ טָאה רעכלעוו ,ענ

 --1524 ןיא ןּוא ,=?ּבװָאק ןַאשטשעימ םייּב ןשָארג קָאש
 קָאש 25 קידלּוש זיא סָאװ ,ווָארגנעװ ןּופ ןענועמש

 .64 ןכַאּברּוּב גרָאצג ןַאשטשעימ רעװעשרַאװ םעד ןשָארג
 יו ױזַא ,קפס ןָא ןּבָאה ןדיי ענעּבירטרַאפ יד

 צטסטנצָאנ יד ּוצ טירט רעייז טדנעװעג ,1483 רָאי םעניא

 .ו,זַא,א קסּוטלּוּפ ,קסרעשט ,עניולּב יו ,תוליהק עשידיי

 לָאמַא זַא ,גנּונעּפָאה יד ןריולרַאפ טשינ רעּבָא ןּבָאה יז
 ןָאט לכיימש א יײיז וצ ךיױא טצעװ טפנּוקּוצ רעד ןיא

 ײוט יד ןענעפע ךיז ןלצװ יז רַאֿפ זַא ןּוא לרוג רעד

 ןטלַאהעגפיוא ךיז ןּבָאה ייז זַא ,גּונעג .עשרַאװ ןּופ ןרע
 רעשיװָאזַאמ רעד ןּופ תונּכש רעטסטנצָאנ רעד ןיא

 רעד עקַאט ךיז טרעלקרעד םעד טימ ןּוא ,טָאטש-טּפױה
 8 ךיו טּפַאש עשרַאװ ןּופ ןטנגעג יד ןיא סָאװ ,טקַאּפ

 ךיז ןזייװַאּב ןרּוּפש עטשרע צענייז .בּושי רעשידיי רצעיינ

 -נעמַאזּוצ ןיא קפס ַא ןָא - .ה .י ןט16 ןּופ ּבױהנָא ןיא
 בּושי ַאזַא ,ןדיי רעװעשרַאװ יד ןּופ שּוריִג ןטימ גנאה

 ןדיי ןפערט רימ ואװ ,6?ןישזראדאנ ןיא ןעװעג זיא

 ןוואּורּפ ,ענַיולּב ןּוכ יװ טקנוּפ ,ןענַאד ןּופ ,1529 רָאי ןיא

 ,65 טשרַאװ ןּופ טצטשרָאּפ יד ןיא ןעמּוקּוצרעּבירַא ןדיי יד

 .ײװ יד ּוצ ,ןייא לָאמלײט עקַאט יז ךיז טיג'ס סָאװ
 ףיוא ךיז ןצעזַאּב ּוצ ןדיי יד ןּופ ןעגנּואימַאּב עקידרעט

 געליווירּפ רעד ףוס ַא טכַאמ עשרַאװ ןיא קידנעטש

 ,1527 רָאי םענּוּפ ,,םזזטנ1סשזטזח 46 תסת 10116:8װ415 /34615'

 .ַאנַא םעיונעג ַא וצ ןטערטּוצ ןלעוו רימ רעדייא

 ןכַאמ טשרעּוצ רימ ןליװ ,געליוװירּפ ןקיזָאדמעד ןּופ זיל

 49) 84טסס. 61 5080. 0.2. 7, ןא. 598, { 64 טי 1503

 50) ןענ8סנת, 1. 24 5

 51) ןתפסע1ק110ת65 (8טפ8עשתת (61014. 2. 7.640. + 16

 ץ, 1518.
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 .1599 .י

 ,1524 .י ,207 .ז ,9 .רנ ,,א .ג .ל .װ (4

 55) 2048 216005216 קסש. 210ת501680, אז. 5, 1 830

 .1595 .י
 טעטשרָאפ רעװעשרַאװ יד ןיא טצעזַאּב ךיז ןּבָאה ןדי זַא 6

 יד ןַא ,רעטנּוא טכַײרטש סָאװ ,1527 רָאי ןּופ געליוװרּפ רעד טזײװַאּב

 ,עשרַאװ ןּױפ טעטשרָאפ יד ןיֵא ןעניואוו ּוצ טרעװרַאפ זיא ןדיי

 20 רעטלעלטימ ףוס עשריַאװ ןיא ןדיי יד ןּופ עטכישעג רעד ּוצ

 ןּוא (?יקסנַאשטשעיּבָאס ןּופ גנוניימ רעד ּוצ ףוס ַא
 ןּבעגעגסױרַא זיא 1525 רָאי םעניא ןיוש זַא ,(5*םיוּבסונ
 ןיא ןדיי ןרירעלַאט טשינ ןגעװ, געליווירּפ ַא ןרָאװעג
 -רָאפ עטנָאמרעד יד ןציטש גנּוניימ עקיזָאד יד ."עשרַאװ
 ,1525 .י ןּופ טערקעד סנט ח םעד שּונַאי ףיוא רעש
 ּוצ ןקילָאטַאק-טינ טרעװרַאפ טשריפ רעד ןכלעװ טױל
 םיא ךָאנ ןּוא יקסנַאשטשעיּבָאס .עשרַאװ ןיא ןּביײלּברַאפ
 ,"ןקילָאטַאק-טינא ףירגַאּב םעניא ןירַא ןעמענ םיוּבסּונ
 ,ןדיי יד ךיוא ,טערקעד ןיא ךיז טדער'ס עכלעװ ןגעו
 1525 רָאי סָאד יײז ןעמיטשַאּב ןפוא ַאוא ףיוא ןּוא
 לָאמ ןטשרע םּוצ זיא'ס רעכלעװ ןיא ,עטַאד יד סלַא
 טנעלל ןעמ תעּב .געליווירּפ רעד ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא
 רע זַא ,סױרַא ךיז טזייװ ,אפּוג טנעמּוקָאד םעד רעּבָא
 זיא רע רָאנ ןדיי ּוצ טשינ תּוכײש םּוש ןייק רָאג טָאה
 .ןכלעוו ןּופ רעגנעהנָא יד ןגעקַא ךעלסילשסיוא טדנעװעג
 ; ןּביולג ןשילױטַאק-שימיור טשינ - ןכעלטסירק זיא-טשינ
 ָארּפ ןּופ רעגנצהנָא יד ןגעקַא טדנעװעג רע זיא טרפּב
 ּוצ ןּבױהעגנָא טלָאמעד ךיז טָאה רעכלעװ ,םזיטנַאטסעט
 שּוריפּב טגָאז םעד ןגעװ .עשרַאװ ןיא ןטיײרּפשרַאפ
 טדער'ס ןכלעװ ןיא ,טערקעד םענופ ץַאֹוּפָא רעד תודצ
 .נטשריפ ןשיװָאזַאמ םעד ןיא םענייק, זַא ,םעד ןגעװ ךיז
 ּוצ רעדָא ךיז ייּב ןּבָאה ּוצ טּבױלרעד טשינ זיא םּוט
 ןיא הנמא רעשלַאּפ סרעטּול ןּופ רעכיּב ןענעייל
 ,שטַיד ןיא רעדָא שינַײטַאל ןיא ,ךַארּפש זיא-טשינ רעּכלעװ
 .(59 "ןגעמרַאפ םענּופ עיצַאקסיפנָאק ןּוא ףָארטש-טיוט רעטנּוא

 ןּופ הרעשה עצנאג יד טנירעצ ןפוא ַאזַא ףיוא
 ןּופ טנעמּוקָאד רעד יװ ױזַא .רעשרָאפ עטנָאמרעד יד
 יד ןּופ עטכישעג רעד טימ ןָא טשינ ךיז רעק 1525 רָאי
 ,1527 ןּופ געליװירּפ רעד זנוא טּביילּב ,ןדיי רעװעשרַאװ
 עוו עגט11621טזמ 66 תסת ןּופ געליוװירּפ רעקידתמא רעד סלַא

 10116/8ת015 60615(0'*.

 / ןופ ןּבעל םענופ ןציקס / ײד ןיא טּבײרש םיֹוּבסּונ קירנעה (7

 ,10162 ש ז. 1525 28ת52 5. 108- :(4 .ו) "עשראװ ןיא ןדײ

 5280921 609881 661:64 280ע8ת8)ףסע 6525! ת1 6:4 8 -

 {ס118סנת 8 28ע/826זמ } ?ץ60ת 1ת1652086 ש ששּהז-

 5286016 0182 1זט0תנ6 516 8616 1 1261010516זת .

 58 םתסצא} 0ע861מ4+ 8ת 42, 1. 26, ק. 427.

 59) 61 תטוןט5 גת 1010 2טס81ט 112200186 {הנת 1ת0101-

 {86ע5, סקקנ015 ףטּהתת 60עטזת ת ט115 סט)ט56טתסט6, 00ת-

 81110ת15 64 8518/ט5 6241548+ קע8656ע?עת גת 01014816 1/8158-

 ע16ת51 11מע05 64 1858 64001/1ת8ז0 1,6106/1 גת ףשטססטתסט6

 פסזזתסמס 5106 1460 5106 /216008ת100 83+ ףט0015 0

 {6ת616 הקטס 56 61 ת 6סזתנסטפ 5015 תבמסס 1626:6.. 5

 148 ןקענטםזג 462684 64 םסתג וע... 60ת1150211* (עס}טזתותב

 162שזח 223 (448).
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 געליווירּפ רעשידיייטנַא רעד
 1527 רָאי םענופ

 -יק רעד טיג געליווירּפ םענּופ לייט ןטשרע םעניא

 יד ןרעװרַאפ ּוצ םיא ןגױאוװַאּב סָאװ ,ןוויטָאמ יד ןָא גינ
 יד (4 :ןענעז סָאד .עשרַאװ ןיא טלַאהפיוא םעד ןדיי

 ךס ַא ףיוא סענַאשטשעימ רעװעשרַאװ יד ןּופ ןגָאלקנָא
 1145 1081611009) םיצוּתעת:םישעמ ןּוא סנדָאש תובנג

 ןּבילּוצ ןעמּוקעגרָאפ ןּבָאה ןלָאז עכלעוו ,(4הזותוּפ 61 ?ט;5

 השקּב רצייז ןּוא ,עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןּופ טלַאהֿפױא

 .ָאמַא יד 26 ;עשרַאװ ןּופ ןרעטייוורעד ןדיי יד לָאז ןעמ
 ,ןטשריפ עשיװָאזַאמ יד ןּופ ןטייצ יד ןּופ עיצידַארט עקיל

 ןיא ןעניואוו טרָאטעג טשינ ןּבָאה ןדיי יד עכלצוו רעטנּוא :

 8448 טס1סץ6זת ס0תפטס1?טסנתסתת 0505 1768605 ;עשרַאװ

 .שווו

 ות (1014846 (78:50ת0006051 גאסט8 64 7616:1 תס0ט6 גת 68-

 ץטזגמ פטקטע2נ1פ תגסע8ע1 תסת קסעתתנ{1סעסתגטפ"...

 ע..044605 1505 ?סזמקסענפט5 118ת580115 תטתסשהזת
 ת66 גת (01011846 (08:50ת0616ת51 4008 64 ט646/1 ת60ט6 גת

 םהז:טזמ כטמטז2115 תשתסטבזו 567

 טּבירש - סענַאשטשצימ יד ןּופ ןעגנּוריפסיוא יד

 ןרָאװעג טציטשצעגרעטנּוא ןענעז - רעט| רעד טנּומגיז

 ּבילּוצ ןּוא עטמַאַאּב עכצלטשריפ יד ןּוא תוררש יד ןּופ

 ייס ןדיי יד גיניק רעד טרצוװרַאפ ןוויטָאמ עקיזָאד יד

 ךיז ןטלַאהּוצּפיא (א :טפנוקּוצ רעד ןיא ייס ןּוא טציא

 -יינ ןּוא .טלַא ןיא ןעניואוו ּוצ קידנעטש ( ,טָאטש ןיא
 (זתהחפוסתסזח 61 נתחסס- טעטשרָאפ עריא ןיא ןּוא עשרַאװ

 -טשיג-שכלצוו טרָאד ןגָאמרַאפ ּוצ (ג ,13?טתג 1ת1670101זתט5)

 (תס5 סּפיטזמװ 800/:82ת65 רצזייה רעדָא ןעגנוניואוו זיא

 560 60נת005 1110 605 ק055186:6*).

 השמ; רַאפ גיניק רעד טכאמ םטנסיוא ןקיצנייא ןייא

 ןטסנידרַאפ ענַייז ּבילּוצ ,"קינסכמ רעזנּוא ,ןרעטלע םעד

 ןטשריפ עשיװָאוטמ יד רַאפ

 ןזס156} 8ת41ףט0 46160ת681076 תס51עס 661 קעסק/6/ 6115 561/-

),6466040 5010 6+ 100 

 טנו1ב 6טס1מ15 ס}וזת 118503186 62218148 11116 02:9620ט186...

 -טּפיוה םעניא ךיז טניפעג געליוװירּפ םענּופ לַאניגירָא רעד (0

 ,(ןש- .3 ,1 ,1557 .רנ ;רּוטַאנגיט)--(םסת. (4266ת6) עשרַאװ ןיא וויכחא

 טרעדנּוהרָאי ןט19 ןּופ ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא םיא טָאה ןעמ ןיהּואװ

 ןשיטָאטש םענּופ ןטנעמּוקָאד ציעדנַא טימ ןעמַאזוצ ןגָארטעגרעּבירַא

 ,לגיז ַא ןָא ,רענעטעמרַאּפ א ןיא לַאניגירָא רעד ,עשרַאװ ןיא ויכרַא

 רעקידנסיורד רעד ףיוא .רּוּפש ַא ןיולּב ןּבילּברַאפ זיא'ס ןכלעװ ןּופ

 ע1011011681שזת ףושס :טפירשפיֹוא ןַא ךיז טניפעג טנעמוקָאד ןּופ טיײז

 טנעמוקָאד רעד--פטטתוסטסת1טז 26061 66 01014816 2תסנוחשב שע.*

 .יקצימָאט רטָאיּפ רעלצנַאק.רעטנוא ןכעלגיניק ןכרוד ןּבירשעגרעטנוא ןיא

 רעװעשרַאװ ןיא ךיז טניפעג געליװירּפ םענופ עטַאלּבָא עטשרע יד

 -ּבָא עקיזָאדיד ,1528 רָאי ןופ טמַאטש ןוא (60 .ז ,16 .רנ) ךוּב-דנַאל

 רעװעשרַאװ ןופ גנונדרָארַאפ רעד טיול ןרָאװעג טכַאמענ זיא עטַאל

 תוחש;0558010 111ס/ה/ישתת| ;טעטױל לּפעק יִא .עטסָארַאטס

 תספגטזו 68 תו86810 80תתנחו 68ק148ת61 סצ ק8ע16 2060?
 ,"םּוגעל ַאגימולָאװ, ןיא טקּורדעגּפָא זיא געליװירּפ רעד--0246ת18/טנת".

 ך. טט16:2206544 }. 0. נאז. 22, ק- 25. : "ב ךיוא

 222 רעטלעלטימ ףוס עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןּופ עטכישעג רעד ּוצ

 עצנַאג ןייז ךיוא יוו ,םיא ---תבטג?8ז6... קסנתת1?{1זמטפ...").

 עשרַאוו ןיא ןעניואוו ּוצ גיניק רעד טּביולרעד ,תחּפשמ

 דילגטימ ןייק טשינ זיא סָאװ ,דיי םוש ןייק זַא ,יַאנּתּב
 ןיא םיא ייּב ןעניױאװ ןרָאט טשינ לָאז ,החּפשמ ןייז ןּוּפ
 החפשמ ענעּבילּבעגרעּביא יד וּומ טיוט סהשמ ךָאנ ;זיוה

 עקיזָאד יד ןטיהּוצּפָא ןּוא ןריפּוצכרּוד .עשרַאװ ןזָאלרַאפ
 עדָאװעיִאװ ןשיװָאזַאמ םעד רצּביא גיניק רעד טיג ןטקנוּפ

 ןּוא ןאלעטסַאק רעװָאנאכעיצ םעד ,קסירּב ןּופ סקילעּפ
 -ָאג יעשורדנַא עטסָארַאטס רעװעשרַאו םעד קיטייצכיילג

 זיא רעכלעװ ,טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ םעד ןוא יקסניל
 סָאװ ,ןדיי יד ןרעטייורעד ּוצ טעטכילפרַאפ םעד ץוח ַא

 עשרַאוו ןּופ עירָאטירעט רעד ףיוא ןזיײװַאּכ ךיז ןלעוו

 .טעטשרָאּפ עריא ןּוא
 =עז ,געליווירּפ םעד ןּופ רוציק םענופ טעז ןעמ יװ

 ןעװעג רעדיװו שוריג םעיינ םעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןענ

 טּוג טזּומעג ןּבָאה עכלעװ ,סענַאשטשצימ רעװעשרַאװ יד

 יד ןיא ןדיי יד דצמ ץנערּוקנַאק עטקרַאטשרַאפ יד ןליפ
 םעניא ןָאנּבױא םעד זַא ,שיטסירצעטקַארַאכ .1527-1523 ןרָאי

 ןעמונעגסױרַא ןענעז סָאװ ,ןוויטָאמ ןעמענרַאפ געליװירּפ
 -עג ןוא ןַאמ-הכּולמ ןשיליוּפ ןטמירַאּב ןּופ קרעװ םענּופ
 ע1י1סתזעמ סת?טתת ןקניס 6015 יגָארַארטסָא ןַאי ןטנרעל

 86ת618/טש5 עס26ת פט2 1686 (085ותמועס קעס עסוקטמעס6

 - 1490 ןרָא" יד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ 0:0108110ת6* '

 (55"ןדיי יד ןּופ טכער סָאד; לטיּפַאק םעניא ;(4

 ןרעװ טּפַאשעגּפָא טעװס ןעװ זַא ,גָארָארטסָא ןַא טזייוװ
 םעד טימ ןלעװ ,רעכּואװ ןעמענ וצ ןדיי יד ןּופ טכער סָאד
 עכלעװ ,תובנג עכיירלָאצ יד ןרעהפיוא ךיוא םענייאניא

 ףיוא ןּבערטש ּוצ ןרעהפיוא טעוו'מ םירָאװ .ןעײגַאּב ןטסירק

 ײז עכלעװ ,תונּכשמ-טנַאה יד ןעמיקַאּבוצקירּוצ ןפוא ַאזַא
 עשידיי יד סָאװ ,תואולה יד רַאפ ןדיי ייּב ןענּכשמרַאּפ

 "ּוגרַט שארּב ןקּורּוצסױרַא הנוּכ יד .ייז ןּביג סעקינרעכּואוװ

 זיא ,גָארָארטסָא יװ טעטירָאטיוא ַאזַא ןּופ ןעמּונעג ,ןטנעמ

 ַאזא ףיוא טלָאװעג ןּבָאה סענַאשטשעימ יד :ערָאלק ַא
 טימ ךיז טָאה סָאװ ,גיניק ןפיוא ןקירד רעקרַאטש ןפוא

 ,טנכערעג רעייז סיוועג גָארָארטסָא ןּופ גנוניימ רעד

 ַא ןּופ ףוס רעד ןעװעג ,ָאזלַא ,זיא 1527 רָאי סָאד
 ןּוא םּוטרעגריּב ןשיליוּפ םעד ןשיװצ ּפַאטע-ףמַאק םעיינ

 טימ טקידנעעג ךיז טָאה סָאװ ,ףמאק 8 ןּופ - ןדיי יד
 / .ןדיי יד ןּופ הלּפמ רעקידנעטשלּופ ַא

 םענּופ ןזַאּפ עקידרעירפ יד ןיא יװ ,רעדיװ ןּוא

 ףיוא ןזייװנָא ןעמ ןָאק ,םידדצ ייװצ יד ןשיװצ ףמַאק

 51) /61061/ ,518:068שת6 קשה ןכ0151:16820 ןקסתתתגעג"

 אאאוטש.
 ע960860עשנת 135". ,164261 64והזת 1טפ תּבמסתז

 גתוחטשזה ט? טפטז85 8001ק18ת6/ 165 81/6ת85 6061/068ת+ 61

 ק055146801 תסס 1650606 {6ח68ת!טז, תופו 42/טז ףטהת!טזת

 ט61/01. 10118?שז סתמתותס תסס 61 08556?ש/ 0600 5 0

 זופ 86וז0ס1שז 11061185 קסעוטטת+ 61 זתקסת11ה ?טע1 2".
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 ןּוא ןיורק רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עקיטייצכיילג עכעלנע
 עקיזָאד יד ןּופ עטכישעג יד זַא ,טקַאפ םעד ןלעטשטסעפ
 יִּתּושּב ךס ַא סױרַא טזייװ תוכּולמ עטלײטעגּפָא טשרמולּכ
 טזּומעג טָאה'ס זַא ,הרעשה יד .ןטקנוּפףערט עקידתופ
 -ריּב ןשילױּפ םעד ןשיװצ גנוקידנעטשרַאפ ַא ןעמּוקרָאפ
 ,ןיורק רעד ןּופ םּוטרעגריּב ןטימ עיװָאזַאמ ןיא םּוטרעג
 ןרָאי יד ןיא םירָאװ .דוסי ןקרַאטש ַא רעמ ץלַא טניװעג

 ,1521--עקָארק) ןיורק רעד ןיא רימ ןקרעמַאּב 1527-51
 (54 1522 ,1521 --קצָאלּפ ;(6ג 1527 ,1521 - גרעּבמעל 7
 סָאװ ,םּוטרעגריּב םענּופ עינַאּפמַאק עטקרַאטשרַאפ א
 זיא עכלעוו ,טייהיירפ-לדנַאה יד ןצעגערגַאּב ּוצ טּבערטש
 סָאד .ןגעליװירּפ עשידיי יד ךרּוד ןרָאװעג טריטנַארַאג
 ןצענערגַאּב ּוצ טּבערטשעג טָאה ןיורק רעד ןּופ םּוטרעגריּב
 טייצ רעד ןיא ץּוח ַא ןדיי יד ןּופ לדנַאה-םידחאל םעד

 ,ןעלקיטרַא עסיוועג טימ לדנַאה םעד ךיא ,(םידירי ןּופ
 .ןזיװעגנָא רעירפ סָאד ןּבָאה רימ יװ

 ןעװעג זיא ףמַאק ןקיזָאדמעד ןּופ טַאטלּוזער רעד
 ןיא רערעדנַא ץנַאג ַא ןּוא ןיורק רעד ןיא רערעדנַא ןַא
 .עיוָאזַאמ

 יז טצענערגַאּב גיניק רעד טָאה ןיורק רעד ןיא
 רעד טשינ רעּבָא ייז טָאה רע ,ןדיי יד ןּופ טכערילדנַאה
 רָאי ןּופ ווירּב ַא ןיא ,טרעקרַאפ .דנַאל םענּופ טרעטייו
 -שעימ רעגרעּבמעל יד ּוצ גיניק רעד טּביײרש (8
 -יזָאד יד ,ןזָאלרעד טינ רע טעװ ןפוא-ןיאּב זַא ,סענַאשט
 יּבגל ןרעװ טדנעװעגנָא ןלָאז ןעגנּוצענערגַאּבלדנַאה עק
 עטצעל יד ןעגניווצ לָאז סָאד זַא ,הגרדמ ַאזַא ןיא ןדיי יד
 סָאװ ,זיא ןּופרעד הּביס יד .ןלױּפ ןּופ ןרעדנַאװּוצסיױא
 ,עקָארק יװ ,טעטש ערעסערג יד ןיא טרפּב ,ןיורק רעד ןיא
 -לָאצ טעדליּבעג ןדִיי יד ןּבָאה ,ןילּבּול ,גרעּבמעל ,ןזױּפ
 ןעגנערּבנירַא ךעלרעי"רָאי ןגעלפ סָאװ ,םיבּושי עכייר

 ,יזַא/ סעמּוס:טלעג עשּפיה רָאג רצוא ןכעלגיניק ןיא

 1493 רָאי ןרַאפ ןלױּפ ןיא זניצ-רָאי רעד טָאה ,לשמל

 .66 (,9100--1494 רָאי ןיא עקָארק ןיא ,.לפ 200 ןפָארטַאּב
 ענעי ןּופ ןּבירטרַאפ ןדיי יד טלָאװ ןעמ ןעװ ,לַאּפ ןיא
 ַאוא ןרָאװעג רצוא ןכעלגיניק םעד ןיא טלָאװ ,תומוקמ
 סענַאשטשצימ יד ןּופ סרעטסײט יד זַא ,ךָאל עפיט
 .ןליפוצסיוא ללח םעד ןעוועג תֹלֹוכיּב טשינ ןטלָאװ

 רעד טָאה ָאד .עיװָאזַאמ ןיא ןעוועג זיא שרעדנַא
 ןיא דנרידיצעד ןעוועג זיא סָאװ ,טנעמָאמ רעלַאקסיפ
 טשינ ,ןיורק רעד ןיא ןדיי יד ּוצ גיניק ןּופ גנּואיצַאּב רעד
 יד לײװ ,םעט םעד ּבילּוצ טּוׁשּפ - עלָאר יד טליּפשעג
 ןיא ךאװש ןעװעג ןענעז עוװָאזַאמ ןיא תוליהק עשידיי
 .ןירק רעד ןּופ תוליהק יד טימ ךיילגרַאפ ןיא תומּכ

 .וו .ז .א 218 .ז ,"עטכישעגסטפַאשטדיװ ,ס רע 8 י ש ר"ד ל*ג5 (3

 ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,געליוירּפ םענעטעמרַאּפ םעד ל"גפ (4

 .(1ש. .4 .3 ,2708 ,רנ .נגיס) עשרַאװ ןיא יויכרַאטּפיװה

 .222 .ז ,"צטכישעגסטפַאשטריװ / סרע פיש רײד ל"גפ (5

 ,209---307 .ז ,ןטרָאד (6

 24 רעטלעלטימ ףוס פשרַאװ ןיא ןדיי יד ןּופ עטכישעג רעד ּוצ

 ,טנעמָאמ רעקיטכיוו ַא רעייז ױצ ךָאנ טמּוק םעד וצ

 טימ ןרָאװעג טקינייארַאפ 1527 רָאי םעניא זיא עיוװָאזַאמ

 -לעּב םעַײנ ַא סלַא ,גיניק ןשילױּפ םעד ,ןיורק רעד

 עיטַאּפמיס יד ןעניװעג ּוצ ןגעלעג קרַאטש זיא ,תיּבה

 םענעמּוקַאּב-יינ םעד ןופ גנורעקלעּפַאּב רעשיליוּפ רעד ןּופ

 יד ןיא טָאה םּוטרעגריּב רעװעשרַאװ סָאד יװ ױזַא .דנַאל

 ּבױהנָא ןיא ןּוא .ה יי ןט15 ןּופ רעקילדנעצרָאי עטצעל

 םצניא עלָאר עקידנטײדַאּב ַא טליּפשעג .ה .י ןט16 ןּוּפ

 רעד טָאה ,דנַאל ןּופ ןּבעל ןשיטילָאּפ ןּוא ןכעלטּפַאשטריוװ

 -ריּב ןּופ סעיטַאּפמיס יד ךיז רַאפ ןצניוועג טזּומעג גיניק

 -ףעד טנָאקעג סָאד רע טָאה ץלַא רַאפ רעטכייל .םּוטרעג

 ,סעיגעליווירּפ עקידרעירפ יד ייז ןקיטעטשַאּב ןכרוד ןכיירג

 רעד ןּופ ןטייצ יד ןּופ םיגהנמ יד קידנענעקרענָא ךיוא יו

 ןרַאפ קיצניג ןעוװעג ןענעז סָאװ ,עיווָאזַאמ רעקיגנעהּפָאמּוא

 ,גיניק רעשילױּפ רעד עקַאט ךיז טָאה רעּבירעד .םּוטרעגריּב

 -עד ַא טדנעװעג 1527 ץרעמ ןיא ךיז טָאה'ס ןעמצוו ּוצ

 רעד טימ סענַאשטשצימ רעװעשרַאו יד ןּופ עיצַאגעל

 -מיס ,(6/ןגעליוװירּפ ערעייז ליז ןקיטעטשַאּב ּוצ השקּב

 טקיטעטשַאּב יז טָאה רע .השקּב רעייז ּוצ ןגיױצַאּכ שיטַאּפ

 ןּוא ןט1 םעד שונַאי ןּופ 1413 רָאי ןּופ געליווירּפ םעד

 רַאי ןופ געליווירּפ ןטנָאמרעד םעד ייז ןּבעגעג ךיוא

6537), 

 67) 160840ע 0016:20065814 1 ס.ץ. עאצ-
 רירָאטסיה לײט א ןענײמ 1527 ןּוּפ געליװירּפ םעד עגונב (8

 ןשידײ;יטנַא ןטשרמולּכ םעד ןּופ גנוקיטעטשַאּב ַא זיא רע זַא ,רעק
 -ַאד לַײט ַא ;1525 .י ןּופ ןט| םעד שונַאי טשריפ םענּופ געליווירּפ

 .1482 ,י ןּופ געליוירּפ ןּופ גנוקיטעטשַאּב ַא זיא רע זַא ,טנַײמ ןגעק
 :ךיוא :129 .ז ,'הׂשרוּב םידוהלה בוחרע -- ,וָאלָאקָאס .1 ;עז)

 רעזנּוא טול .(.א .א םתסעס10מ/8)66 6018612ע8ת68, 1 96, ק.7?7
 רעד טנּומגיז םירָאװ ,עשלַאפ ַא גנוטּפױהַאּב עקיזָאד יד תיא גנּונײמ
 רעַײגרָאפ ענײז ןּופ ןגעליװירּפ יד ןקיטעטשַאּב ןהעּב טגעלפ רעט1
 ערעַײז ּוליפַא קידנזָאלכרּױדַא טשינ ,ךעלטרעוװ-טרָאװ ןטסקעט ערעַײז ןעגנערּב
 שוריפּב ץנַאג רעטשרע רעד םנּומגיז טכַײרטש לֵאפ רעזנּוא ןיא .ןלוטיט

 ןפיוא סענטשטשעימ יד רע טיג געליוירּפ ןקיזָאדמעד זַא ,רעטנּוא
 עִיװָאזַאמ תעּב ןטַײצ יד ןּופ טמַאטש סָאװ ,"גהנמ ןטלַא םענּופ ךמס

 .ירּפ רעד זַא ,זײװַאּב רעשוריפּב ַא זיִא סָאד .קיגנהּפָאמּוא ןעװעג זיא
 טמעג סָאװ ,טקא רעל צניגיר ָא ןַא זיא 1527  רָאי םענּוּפ גצליװ

 : ,גהנמ ןטלַא םעד טכַא ןיא זיּולּב
 -לטנא יד ןּופ ןינע םעד טרעטנָאלּפרַאפ טָאה ערעדנַא רַאפ רעמ

 טָאה גנּונַײמ ןַײז טול .םיוּבסּונ קירגע ה ןגעליװירפ עשידיי

 -ײװ ןּבַײלּברַאפ ּױצ 1525 םעניא ןדיי יד טרעװרַאפ שּונַאי טשריפ רעד
 ץּוח ַא ,טָאטש ןּופע טײװ לײמ ײװצ ןּופ קחרמ ַא עשרַאװ ןיא רעט
 -גיז .(טעשרַאװ ןיא ןעמײס 1525 רָאי םעניא) ןעמַײס יד ןּופ טיײצ רעד
 ןקיטעטשַאּב טלָאזעג געליוירּפ ןקיזָאדמעד טָאה רעטשרע רעד טנּומ
 ןּוא עדָאװציָאװ ןשיװָאזַאמ םעד ןּבעגרעּביא טלָאזעג גנּוריפכרּוד יד ןּוא

 ה אטפפ 2 8טשזת, 5521106 21540- טַארטָאטש רעװעשרַאװ םעד

 זטס2ח6 2 24ס18 2866 שש (08:528016, ק. 5--6-
 טּבײרש םִיוּבסּונ סָאװ ,ץלַא סָאד זַא ,טלעטשעגטסעפ ןּבָאה רימ

 רעד ןכלעװ ,געליװירּפ םּוצ ךיז טיצַאּב 1525 .ל ןּופ געליװירפ ןגעוו
 יד ןּבענעג 1571 רָאי םעניא טָאה טסּונװַא טנּומגיז גיניק רעשיליוּפ
 סָאװ ,געליװירּפ םענעטעמרַאּפ םעד ל"גפ .סענַאשטשעימ רעװעשרַאװ

 ,10:3.9,1618 רּוטַאנגיט -- ,ויכרַא-טּפיוה רעװעשרַאװ ןיא ךיז טניפעג

 160640+ טש1612 00 ש5 11, 1{ סע גאז. 75. :ךיוא
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 רעד ןעמוקענפיוא זיא ןָאפ ַא רַאפ סָאװ ףיוא טָא

 עצנַאג א ףיוא טָאה רעכלעוו ,1527 רָאי םענּופ נעליווירּפ
 ןט18 ןּופ טפלעה רצד ויּב - רעטרעדנּוהרָאי ייר

 ןיפ ןרעיוט יד ןדַי רַאּפ ןסָאלשרַאּפ - .ה

 -ירּפ ןקיזָאדמעד ןגעלפ ןגיניק עשיליוּפ צלַא .עשרַאװ

 ,תוכלמה-אסּכ ןפיוא ןיײגּפױרַא םייּב ןקיטעטשַאּכ גצליוו
 ןיא שּוריִג - ןדיי םענופ לוקְרעדיו רעטצעל רעד

 םענּופ טנעמּוקָאד ַא ןיא ןרָאװעג טיהרַאפ זיא עשרַאװ
 טרעוורַאפ גיניק רעד ןכלצװ ןיא ,(69 (לירּפַא 8) 1527 רָאי

 ןדָאל ּוצ ךיז קיטייזנגעק סענַאשטשעימ יד ןּוא ןדיי יד

 ןיא ףיז טניֿפעג סָאוו ,"ות םטזו8 1689 םטכירעג ןרַאּפ

 -לָאצ יד ןּופ ךיז טמענ טָאּברַאפ רעקיזָאד רעד .עשרַאװ
 ,ןדיי ןשיװצ ןכָארּבעגסױא ןּבָאה סָאװ ,םיכוסכיס עכייר

 ןּוא ,עשרַאװ ןיא םיקסע ערעייז טרידיווקיל ןּבָאה עכלעוו

 .םּוטרעגריּב רעװעשרַאװ םעד ןשיוװצ
 עקידרעטעּפש יד ןיא זַא ,שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס

 חס"תוצ רא עבר א ד ע'7/ רעד ּוליֵפַא טָאה ןטייצ

 ,תועמשמ .עשרַאװ ןיא ךיז ןצעזַאּב ּוצ ןדיי יד טרעװרַאפ
 טיול ןרָאװעג ןעמּונעגנָא זיא סּולשַאּב רעקיזָאד רעד זַא
 לָאמנײא טשינ ךיז טנעלפ סָאװ ,טכַאמ רעד ןּפ קנּואװ א

 ,עיגילער רעשידיי רעד ןּופ טעטירָאטיױא ןטימ ןצונַאּב
 -מעד ןגעװ .ןקעװצ עקיטייז עריא ּבילוצ ,םרח ןטימ טרפּב

 ,סקנּפ רעניצָאקיט ןּופ ךיז רימ ןסיוורעד טָאּברַאפ ןקיזָאד
 ןיא דעו ןּופ הטלחה יד טכַארּבעג טרצוו'ס ןכלעו ןיא

 גנוקיטעטשַאּב ַא ןזיא הטלחה עטנָאמרעד יד .1669 רָאי
 ּוצ ןדיי טּבױלרעד טשינ טָאה סָאװ ,רעקידרעירפ ַא ןּופ

 טמַאטש סע רָאי ןכלעוו ןּופ .(01 עיװָאזַאמ ןיא ךיז ןצעזַאּב
 "וצטסעפ ךעלטקניּפ רעש זיא טָאּברַאפ רעטלַא רענעי
 יד ןּופ ןטַאטלװער יד טכַא ןיא רעּבָא קידנעמענ .ןלעטש
 -יה עשידיי יד טריפעגכרודַא ןּבָאה'ס עכלעוו ,ןעגנושרָאפ
 ןעמּוקעגפיוא זיא דעו רעד עכלעװ טיול ןּוא רעקירָאטס

 זַא ןענעכער רימ ןענָאק ,1580-1570 ןרָאי יד ןיא ךרעל
 ףוס ךרע ןַא ןרָאװעג ןעמּונעגנָא זיא הטלחה עקיזָאד יד

 .טרעדנּוהרָאי ןטאטוו ּביױהנָא רעדָא ,ןט אצנ
 רָאי ןיא גנוקיטעטשַאּב ריא ןּוא הטלחה עקיזָאד יד

 -ַאֹּב עקידרדסּכ יד ,טייז רעדנַא רעד ןופ ,ךיוא וו ,9
 ַא ןענעז ,1527 רָאי ןופ געליװירּפ םענּופ ןעגנוקיטעטש
 ײּפָא טשינ ךָאד ךיז ןּבָאה ןדיי יד זַא ,זייװַאּב רעשוריפּב

 ןקיטכיװ ַאזַא ןיא ךיז ןצעזַאּב ּוצ קנַאדעג םענּופ טגָאזעג

 4 סס6ס+ טט16:22ס ש5פ 21 }. ם. אש 27. ל"גפ (9
 רעניצָאקיט ,| "תוצרא עּברא דעו ןּופ ןטקַא יד ל"גפ 0

 -ַאקסיע ר װצ יצ ןיא 80 .ז ,1669 רָאי ,11 .רנ ,(1699--1621) ציצקעלָאק

 .| .ּב 1012 ,גרוּברעטעּפ (שיסור) *ַאנירַאטס  ַאי

 ...שודקה להקה לֹּכ ּוצ טרעה..,. 1

 טינ לָאז לארשי רֹּב ןײק זד ,םינומדק ה תּױנק ת ןיא זד 7

 (4699--1691) סקנּפ רעניצָאקיט .(עיװָאזַאמ) יזאמ תנידמב ןלנואוו

 ."אניראטס ַאיֵאקסיע ר װעג ןיא 80./ ,11 .רֹנ

 לודי זיא סע זַא רחאמ

 26 ףעטלעלטימ ףוס עשרַאװ ןיא ןריי יד ןּופ עטכישעג רעד ּוצ

 טלָאמעד זיא'ס יװ ,רעטנעצ-סלדנַאה
 ּוצ טװאּורּפעג רדסּכ ןּבָאה יז זַא ןּוא
 .טָאטש רעד

 ,עשרַאװ ןעװעג
 ןיא ןּביילּברַאֿפ

 רענַאקיהָאמ עטצעל יד .וא

 ןיא ןירַא זיא 1527 רָאי טענופ געליווירּפ רעד

 ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא זיִא רע יװ ,םעד ךָאנ ףּכיּת טּפַארק
 ,טַאר-טָאטש רעד .סענַאשטשעימ רעװצשרַאװ יד ּתבוטל

 ירּפ ןּופ תונקּת יד ןטיהּוצּפָא ןלױפַאּב טָאה ןעמ ןעמעוו
 םּוש ןייק זַא ,ןּבעגעג גנּוטכַא טּוג יאדװא טָאה ,געליוו
 רעװעשרַאװ יד ןיא ןּביילּברַאפ ּוצ ןגָאװ טשינ לָאז ךִיַי

 יד ןעװעג זיא ,טגָאזעג יװ ,ללּכה ןמ אצוי ַא .,ןרצױמ
 טַאהעג טָאה סָאװ ,השמ רעטכַאּפ-רעיײטש םענּופ החּפשמ

 ,עשרַאװ ןיא ןּביַײלּברַאפ ּוצ שינעּביױלרעד טלעיצעּפס 8

 ,ןיז 2 ןּופ ןענַאטשַאּב ויא סָאװ ,החּפשמ סהשמ
 טניש סע יװ ןוא עננַא רעטכָאט ַא ,בקצי ןּוא סּורַאזַאל

 -טנַא טָאה ,ןרענני םעד השמ - םעדייא ןַא ןּופ ךיוא
 סָאד .טייקיטעט טכעלטּפַאשטריװו עטיירּב א ָאד טלקיוו

 -1521 ןרָאי יד ןּופ ןציטָאנ-טכירעג עכיײרלָאצ יד ןזײװַאּב
 תֹופּתּושֹּב ןריפ עכלעװ ,החּפשמ ןיז טימ השמ .2

 -טלעג עלַאסָאלָאק ןגָאמרַאפ ,םיקסע-טידערק ןּוא :לדנַאה
 ,תורישע רעייז ןּופ דליּב ַא ןבעג ּוצ ידּכ ,ןעמּוס

 השמ סָאװ ,ןעגנורעלקרעד יד ןעגנערּב ּוצ גּונעג זיא
 -רַאװ יד ןופ לֵאפנָא ןכָאנ טכיועג ןרַאפ טכַאמעג טָאה
 -עד םיא ייּב טָאה ןעמ :1529 רָאי םעניא רצגריּב רעוועש

 -עג טָאה רע עכלעװ ,ןשָארג קָאש 100 טּכױרעגּפָא טלָאמ
 -- ןשָארג קָאש 40 ,האובּת ןפיוקוצנייא ףיוא טיירג טַאה
 עגרעּבליז 12 :רעטייװ ,טכַאּפ-רעייטש םענּוּפ עדנצרַא ףיוא

 - םעד ץּוח ַא ,.װ .ַא .א ןירָאלּפ עשירַאגנּוא 10 ,ןעגניר
 ,טעמַאס ןצרַאװש ,ןיטַאס ,סארַא יװ ,תורוחס יילרעלּכ

 ,לג .ד .א ףָאטשײרענלעק ןסייוו ,טעלמַאשט ,"קצשַאמצדא

 .(02 תונּכשמ רוציש ַא ןָא םעד ץּוחַא
 טמענרַאּפ החּפשמ רעקיזָאדרעד ןיא ןָאנבױא םעד

 טגָאז 80040ז 6018/06פ 03 לטיט ןייז .רערעטלע רעד השמ

 סיורג טגָאמרַאפ ךיוא רע טָאה םיקסע ץּוח א זו ,זנּוא
 ןּופ ןטייצ יד ןיא ךָאנ .ה .ד ,1526 רָאי םעניא .ןסיוו

 םעד עדנצרַא ןיא רע טמענ ,ןטשריפ עשיװָאזַאמ יד

 קָאש 60 םיא רַאפ טלָאצ ןּוא רעײטשידנַאל רעװעשרַאװ
 סלא סעיצקנּופ ענייז זַא ,סיוא טזייוו'ס .(74 רָאי ַא ןשָארג

 ;1529 י 221 :פ ;16 .הנ א ג יט 02

 211600801400 קעס ק8:16 4ט660/טתת"} 6608 0
 ק;660תנ5 ;ת 08058 /ט660עשתה".1529 ,105 ןטרָאד

 .1527 רָאי 172 .ז ,15 .רג ,ןטרַאד 3

 70 856)6/ 029ת5206 0182 ותתְעסַּה 4000066ש

 251826סע0װ 2. 1596, טריניגַאּפ טינ (תעס!גששת 5/8:טסש6 ש
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 ענייז רַאפ תמחמ ,טליפעגסיוא טּוג השמ טָאה רעטכַאּפ
 גיניק רעד טָאה ןטשריפ עשיװָאזַאמ יד ייּב ןטסנידרַאפ
 .עשרַאװ ןיא ןּבײלּברַאפ ּוצ טּבױלרעד ןקיצנייא םעד םיא
 ןייז ןּופ ןדירמּוצ ןעוועג זיא רעט1 רעד טנומגיז ךיוא
 טדנעוװעג ,ווירּב ןלעיצעּפס ַא ןיא .קינסכמ סלַא טייקיטעט
 -ּוצסוא גיניק רעד םיא טלעּפַאּב ,יקזלעּב רעּביײרש םּוצ
 ,טייקיטעט רערַאּבטכּורּפ רעד רַאפ קנַאד ַא ןהשמ ןקירד
 םיא רע טרענעלקרַאּפ טײקרַאּבקנַאד ןּופ ןכייצ סלַא ןּוא
 .05 ןשָארג קָאש 10 עצנַאג טימ סכמ ןּופ טלעגיעדנערַא יז

 -רעייטש רעד - גנוקיטפעשַאּב-טּפיוה ןייז ץּוח א
 לטיט םעד ךיוא טגָארט רע רעכלעוװ ּבילּוצ ,- עדנערַא
 -נַא טימ ךיוא השמ ךיז טמענרַאפ ,1610068106 5. ת. א.
 -עג זיא לדנַאה רעד .םיקסע-טידערק ןּוא -לדנַאה ערעד
 םעד ןגעוו .תוסנכה ענײײז ןּופ לַאװק רעקיטכיוו ַא ןעו
 ,תורוחס ערעייט ײלרעלּכ ןּופ המישר עסיורג ַא תודע טגָאז
 ןטנָאמרעד ןתעּב טריּבַארעצ םיא ייּב טָאה ןעמ עכלעוו
 ָאד רימ ןּביג עיצַארטסּוליא סלַא .1829 רָאי םענּופ לַאפנָא

 ןּבָאה עכלעוו ,תורוחס ערעדנּוזַאּב יד ןופ זיײרּפ םעד ןָא
 :(6 שָארג קָאש 90 ןפָארטַאּב ןעמַאזּוצ

 ןירָאלֿפ 9 ּוצ ,סַארַאה רעדָא 06211606 (060189) לֹאּב 1
202 4 2 , 2 2008 

 2 7 2 2 ש 23

 ןשָארג 100 , ןיטַאס : 3
 , 30 . "קעשַאמַאדַא; * 2 0
 עקָאש 1 , טעמַאס רעצרַאװש ןלייא 26

 2, 4 2 ע 80282140ש} 6028ז166+ ק0145446024) 2 3

 2002 2 ,טגוייל רענלעק רעסייװ ןלַאּב 2

3 2 / 2 0 2 21 20 

 20 2וט 1

 ןסיורג ַא ףױא השמ רעזנּוא טלדנַאה ףָאטש ץּוח א
 אמתסמ טריפ רע עכלעװ ,הֹאובּת טימ ךיוא ּבַאטשסַאמ
 לדנַאה םעד ןּופ סיורג םעד ןגעװ הגשה ַא .קיצנַאד ןייק
 -וצ םיא ייּב טָאה ןעמ זַא ,ננולייצרעד סהשמ זנּוא טיג
 טמיטשַאּב ןעװעג ןענעז עכלעװ ,ןשָארג קָאש 100 ןעמּונעג
 השמ זַא ,ןּבעגּוצ ךָאנ ףרַאד'מ .הֹאּובּת ןפיוקנייא ףיוא
 טשיג רָאג יײז ןעק רע זַא ,שזתונּכשמ ליפ ױזַא טגָאמרַאפ
 םּורַא ױזַא ןלעװ רימ ןּוא ,-- קינייװנסױא ןענעכערסיוא

 15) 26865ששטזה קזס 648001006 610. טריניגַאּפ טשינ (2ז0/-
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 28 ףעטלעלטימ ףוס עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןּופ עטכישעג רעד ּוצ

 ןּבָאה
 .םיקסע

 ,דיי רעװעשרַאװ רעטסכייר רעד זיא סָאד - השמ
 סָאװ ,רָאי 118 יד רַאפ ןּפָארטעגנָא ןּבָאה רימ ןכלעװ
 ןּבָאה רימ ּבױא .טעּברַא רעזנּוא ןיא ָאד ןעלדנַאהַאּב רימ
 םירחוס רעװעשרַאװ עטסכייר יד ןּופ ּוליפַא םענייא ןייק
 עשידַיי יד טימ ןכיילגרַאפ טנָאקעג טשינ סעקינרעכּואוו רעדָא
 ןהשמ רימ ןענָאק ,ןיורק רעד ןיא ןריקנַאּב ןּוא םירחוס
 ריקנַאַּב ןשידיי ַא ןּופ הגרדמ רעד ןיא ןלעטש רעכיז
 טלקיװטנַא ןהשמ ץּוח ַא .גרעּבמעל רעדָא עקָארק ןּופ
 "גיי רעד השמ םעדייא ןייז ןּוא סּורַאזַאל ןּוז ןייז ךיוא
 ףיא ,טייקיטעט-טידערק ןּוא -לדנַאה עכייר ַא רערעג
 ןלעטשּפָא טשינ ָאד רעּבָא ךיז ןלעװ רימ רעכלעוו

 סהשמ זַא ,ןוּבשחוןיד ַא ּפֶא ךיז ןּביג רימ ןעװ
 רצװעשרַאװ יד ןליפ טזָאלעג קרַאטש ךיז טָאה העּפשה
 זיא ,טידערק ןּוא רחסמ ןּופ טיּבעג ןפיוא סענַאשטשעימ
 טָאה םּוטרעגריּב רעװעשרַאװ סָאד סָאװ ,שּודיח ןייק טשינ
 .הטלּפה תיראש םעד ןּופ ןרעװ ּוצ רּוטּפ יױזַאיװ טכַארטעג

 ףיא לַאפנָא ןַא רעגריּב יד ןייא ןענעדרָא 1529 רָאי ןיא
 ןייז טימ השמ טניואוועג ןּבָאה'ס עכלעוו ןיא ,רעזייה יד
 -עשרַאװ רעד ךיז טלעטש לַאפנָא םענּופ שארּב .החּפשמ
 - ,קצשטליװ ןפּורעג טסיומּוא טשינ - ןַאי ןַאמטַאר רעװ
 ןששטשצימ רעװעשרַאװ םעד ףליה ּוצ ךיז טמענ רעכלעוו
 ןטױל ,טָאה אפּוג לַאפנֶא רעד .68קַארָאטלָאּפ ןַאי
 רעלָאמ םעד ןַאי - רעגריּב רעװעשרַאװ יד ןּופ ןגָאז-תודע
 ירַאפ ןקידנגלָאפ םעד טַאהעג - ,אדָאװישטַאל ןַאי ןּוא
 רערעגני רעד השמ ךיי רעװעשרַאװ רעד תעּב :ףױל
 ּבײװ ןייז טימ ןעמַאוּוצ הריד ןייז ןיא ןענּופעג ךיו טָאה
 רעװעשרַאװ יד ןלַאּפעגנָא יז ףיוא זיא ,טסַאג ַא ןּוא

 קידנעײז ,השמ .רענײטש יײז ףיוא ןּפרָאװעג ןּוא טנגּוי
 -ַאּב ךיז טָאה ,לַאפנָא ןקידמולצּולּפ םעד ּבילּוצ ןקָארשרעד
 ןטימ זיוה ןייז טקינײארַאפ סָאװ ,לאנַאק ַא ןיא ןטלַאה
 טרָאד ךיוא םיא טָאה ןעמ יװ יױזַא .ןַאי רעלָאמ ןּופ זיוה
 ןּופ ךַאד םענופ רע טָאה ,רענייטש טימ ןּכרָאװַאּב רעטייװ
 ןטלַאהַאּב ןּוא רעטערּב רָאֹּפ ַא ןסירעגסױרַא זיוה סגַאי
 ןיא ,השעמ עצנַאג יד קידנלייצרעד ,ןַאי .ןענַאי ייּב ךיז
 -עג גערפ א סַאּפש ןיא םיא רע טָאה טלָאמעד זַא ,הדומ ךיז
 ןעמ ,זיוה ןייד טשינ ּוטסקידיײטרָאּפ סָאװרַאפ, :ןָאט
 :טרעפטנעעג השמ םיא טָאה ףיורעד *?ךָאד סע טעװעּכַאר
 טנּוזעג ןיימ ןייז ליצמ ךיא לָאז יאולה !טשינ ליװ ךיא,
 -רעד עכעלנע ןַא - .=ּבייװ ןיימ ןּופ טנּוזעג םעד ןּוא
 -רעגריּב רעװעשרַאװ רעד ךיוא ןּבעגעגּפָא טָאה גנורעלק

 עקיטרַאנדײשרַאפ סהשמ ןגעװ דליּב רָאלק ַא

 (08 ,166ז0 קע600 (16008ת0ע19) ףוצ04 קעס הָצפ (!) סנתת1=

 םשפ ע8מש5 64 6הזתתוּפ 64 ט1016ת018 גתסט}קהטסעטת? קע6610-

 105 10ת8תתסתג 00910264, 20ת8תתסחו 8טענ?בכיטתמתח 64 5

 8111110115 ...(ראבזעל טשינ) 41 8קט8 6טת06ז0 1820181 סעזת 60-

 זטנת ססותמ1:ס1טט5 ק;6010415... ?הזמתחטּבחנ קזותסק8165"'.
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 -רעד ,רערעטלע רעד השמ :אדָאוװישטָאל ןַאי רעטסיימ
 ןפרָאװעג םיא ףיוא ןענעז סָאװ ,רענייטש יד ןּופ ןקָארש
 .הריד סַאדָאװישטָאל ןיא ןטלַאהַאּב ךיז טָאה ,ןרָאװעג
 טָאה ,- רעטסימרעגריּב רעד טלייצרעד - "דיי רעד,
 -מורַא ,ץלעפ ןטלַא ןַא ץּוח ַא טַאהעג טשיגרָאג ךיז ייּב
 ."קעסַאּפ םענרעדעל ַא טימ טרוגעג

 גנּושרָאפסיױא יד טַאהעג טָאה'ס הלֹועּפ ַארַאפ סָאװ
 ,טסואוװַאּבמּוא זיא ,לַאפנָא םעד ןגעוו

 ןגעוו תועידי עלַא ךיו ןקידנע 1532 רָאי םעניא

 230 רעטלצלטימ ףוס עשרַאװ ןיא ןדיי יד ןּופ עטכישעג רעד וּצ

 ןברָאטשעג זיא השמ זַא ,תועמשמ .ןדיי רעװעשרַאװ יד
 ײד טול ,החּפשמ עצנַאג יד ךיז טָאה טיוט ןייז ךָאנ ןּוא
 .עשרַאװ ןּופ ןעיצסױרַא טזּומעג ,געליווירּפ םענּופ תונקּת
 ןלעוק רעװעשרַאװ יד זַא ,שיטסירעטקַארַאכ ךיוא זיא'ס
 רעירפ ןגעלפ סָאװ ,ןדיי טדמערפ ןגעו ךיוא ןגייווש
 ,עשרַאװ ןכּוזַאּב טּפָא ױזַא

 רעניילק רעד ןּופ ףוס רעד סיוא טעז יװַא
 ,עשרַאװ רעכעלרעטלעלטימ רעד ןיא הליהק רעש

 =לףלל
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 טרעדנוהרָאי וט18 םעניא ןדיי עשיליוּפ ןגעוו עדנוייר עשידנעלסיוא

 (ןיװ) רעּבלעג .מ ,1 ר"ד ןּופ

 .רַאפ עדנזייר עשידיי-טינ ןּופ ןעגנּוּבײרשַאּב-עזייר
 רעזנוא ןיא טרָא ןּפַאנק רָאג ַא ןרעױדַאּב םּוצ ןעמענ
 יד ןיא ןעמ טניפעג ייּברעד .טּפַאשנסיװ רעשירָאטשיה
 רעייז קיטסייג טפָא - ענלצנייא ןּופ ןעגנּוּבײרשַאּב-עזייר
 רעד ןגעװ ןציטָאנ עקידנצנעלג עדנזייר-עקידנעייטשכיוה
 -ַאֹּב ןּבָאה יז סָאװ ,רעדנעל יד ןיא ןדיי יד ןּופ עגַאל
 ייר ַא ןּבעג רימ ןליװ תורּוש עקידנגלָאפ יד ןיא .טכּוז
 -ישרַאּפ ןּופ ןעגנוּבײרשַאּב-עזייר עכלעזא ןּופ ןגוצסיוא
 ךשמ ןיא ןלױּפ טכװַאּב ןּבָאה סָאװ ,רעדנעלסיוא ענעד
 תוכייש ַא ןּבָאה ייז ליפיוו ףיוא ,טרעדנּוהרָאי ןט18 םצנופ
 .הפּוקּת רעד ןיא ןדיי עשיליוּפ יד ּוצ

 ןנּוא ןּביג רעטצלּב עטּבױטשרַאּפ עטלַא עקיזָאדיד
 ךיז ןּבָאה עדנזייר עשידנעלסיוא יד יװזַא יװ ,דליּב ַא
 רעד ףיוא טקּוקעג טשינ ,ןדיי עשיליוּפ יד טלעטשעגרָאפ
 .מערפ רעקימּורַא רעד דצמ גנוטכַארַאפ רעד ןּוא האנש
 טקציּבָא ןַא ןּבילּבעג ץלַא ךָאנ דיי רעד זיא ,טלעװ רעד
 .לעװ ,"דיי רעשילוּפ , רעד סרעדנּוזַאּב ,טייקירעגיינ ןּופ
 ,םינּפיּפלּכ ייס טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא ןיוש טָאה רעכ
 ,רצגייטשסנּבעל ןרעדנַא ץנַאג ַא טריפעג ץוח-יּפלּכ ייס
 .ברעמ ערעדנַא יד ןיא ןּוא דנַאלשטייד ןיא דיי רעד יװ
 יד ןּופ טשינ ןרעה רימ ,תמא .רעדנעל עשיעּפָאריײא
 ןלָאז ייז זַא ,ןעגנוּבײרשַאּב-עזייר עקיזָאדיד ןּופ םירּבחמ
 טשינ ךעלטנייװעג ןזייו ייז ,טרעקרַאפ ;ןדיי ןּביױל
 ּוצ סרעדנױװַאּב ,הבהא עסיורג ּוצ ןייק יײיז ּוצ סױרַא
 סָאד ראפ ןענעז ןדיי עשילױּפ יד .ןלױּפ ןיא ןדיי יד
 "טנלצ סָאד , יו ,שרעדנַא טשינ ןעװעג רעדנעלסיוא בור
 ַא ןיא ןּוא עטַאװערזח ,עטסכעלקילגמוא ,עשינדחּפ ,עטס
 ןענעז ןדיי סָאװ ּוצ ,יירעלדניװש ץּוח ַא םיטרפ ךס
 ןצנַאג ןיא קלָאפ עטסשירַאנ סָאד ךיוא (קיעפ ןטסעּבמַא
 רעטנרעלעג רעד ןּבירשעג ,לשמל ,טָאה סע יװ ,"דנַאּל
 .ילָאּפ-שילַאקיװשפ עטסיינ, ענייז ןיא עק ַא ה רָאסעּפָארּפ
 .ַאד יד ךרוד 1789 ןּוא 1788 ןרָאי יד ןיא סעזייר עשיט
 :לעזַא .'ןטַאּפרַאק עקידנופצ רעדָא טשיטַאמרַאס ןּוא טשיצ
 .נַא יײיּב ךיוא רימ ןעניפעג ןעגנּוניימ עכעלנע ןּוא עּכ
 ייז םגה ןּוא .עלַא ייּב טשינ ,תמא - עדנזייר ערעד
 ןּבָאה ,טכיל ןטסעּב םעניא טשינ ןדיי יד רָאפ ןלעטש
 ,טימרעד תובישה עסיורג ַא ןעגנוּבײרשַאּב ערעייז ךָאד
 סָאװ ,ןעגנּוניײמ יד ןּופ דליּב רָאלק ַא ןּביג ייז סָאװ

 ףיז ןּבָאה ףעלעטשטּפירש ןּוא עטנרעלעג עכעלטסירק

 ,טרעדנּוהרָאי ןט18 ןיא ןדיי עשיליופ יד ןגעוװ ןּפַאשעג

 יד יב קרעװ יד ןּוּפ ןגּוצסיױא ָאד ןעננערּב רימ

 טכלעװ ,סעציצַאנ ענעדיישרַאפ ןּופ עדנזייר עשידנצלסיוא

 ןייא ןיא ןליפַא רעדָא ,ןטיײצ ענעדיישרַאפ ןיא ןּבָאה

 ןיא סע ןוא .ליוּפ טכוזַאּב טייצ רעקיּבלצורעד ןוא

 טרצליז ךיז ןשיװצ ןכיילגרַאפ ּוצ טנַאסערעטניא רעייז

 יד ןיא ןַא ןקרעמַאּב ךָאנ רימ ןליוו ףוס םוצ .ןעגנוניימ
 ןשיטק ַאפ ןלופטרעװ ַא ךיוא טּפָא רימ ןעניפעג קרצוו
 ןגעװ סרעדנּוזַאּב ןּוא ןּבעל םעד ןגעװ לַאירצטַאמ
 .ןדיי עשיליוּפ יד ןופ ןשינעטלעהרַאּפ עכעלטּפַאשטריװ יד

 ןּופ ןגוצסיוא רימ ןעגנערּב לקיטרַא רעזנוא ןיא
 :עדנויײר עשידנעלסיוא 14 טקידנגלָאּפ יד

 רעשישטייד רעטנַאקַאּב--יליּונרעּב ןַאהָאי 4
 -נַאקַאּב-רעטסיּב ךירע ןַאהָאי (2 ;רעקיטַאמעטַאמ
 ןּוא רעּבײרש ,רעּבעגסױרַא-סננוטײצ רעשישטייד רעט
 - יסָארַאק עד פיליפ ןַאהָאי (6 ;רעלמַאזרעכיּב
 .כיװ יײר ַא ןּופ רּבחמ ,רעלטּפַאשנסיװ-רּוטַאנ רעשישטייד
 .קצריד ,עיגָאלָאעג ןּוא עיגָאלַארענימ ןגעװ קרעװ עקיט
 - סקָאק םַאיליװ (4 ;ןלױּפ ןיא יוּכגרעּב םענּופ רָאט'
 .ומעמ ןּוא רעקירָאטסיה ,רעדנוייר רעשילגנע רעטנַאקַאּב
 ןּוא גָאלָאליפ - עקַאה .ה רַאזַאהטלַאּב 65 ;טסירַא
 .נַארפ ַא גנּומַאטשּפָא ןייז טיול ;רעלטּפַאשנסיװ-רוטַאנ
 ךַאּביײל ןיא רָאסעּפָארּפ ,ךיירטסע ןיא טּבעלעג רעּבָא ,זיוצ
 רעטנרעלעג רעשישטייד - רַאמַאה (6 ;גרעּבמעל ןּוא
 ץיװגיוה ןָאפ ָאטָא לרַאק ףַארג 0 ;רענישזניא
 ןּופ רענעק ןּוא רעטמַאַאּב רעשיכיירטסע רענעעזעגנָא --
 - שּואַאק ףצוָאי ןַאהָאי (8 :ןגַארּפ-סטּפַאשטריװ
 ןרעּבײרש ןּוא רעקידעמ ,רעטנרעלעג רעשישטייד
 -שּוט ַאל עד ע עמ טילָאּפיה דָאלק ןַאשז 9
 .ימע רעשיטילָאּפ ,טסילַאנּרּושז רעשיזיוצנַארּפ רעטנַאקַאּב
 עד טצזַאג, רעד ןּופ רָאטקַאדער טייצ עסיוװעג ַא }טנַארג
 - רעללימ םלצהליװ ןַאהָאי (10 ;'"יװָאסרַאװ
 -ַאֹּפ װַאלסינַאטס ייּב טצרַא ןּוא רעקידעמ רעטנרעלעג
 עד טיטרָאפ עד ףַארג (11 :יקסווָאטַאינ
 םיכַאָאי (12 ;רעּבײרש ררעשיזיוצנַארופ - עליּפ
 .ײרש רעשישטײד - ץלּוש ךירדירפ ףָאטסירכ
 גָאנַאדעּפ סלַא קיטעט ךיוא ןעװעג .רעדנזייר ןּוא רעּב
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 .מַארט דערפל ַא 13 ;דנַאלרּוק ןיא רעקיטילָאּפ ןּוא
 ;עיצילַאג ןיא טניואוועג ,רעּביײרש רעשיכיירטסצ - ָאּפ
 רעשילגנע רעטנַאקַאּב - ןָאסנּוַאט טרצּבָאר 4
 ,גָאלארענימ ןוא רעדנזייר

 תיִּבףלא ןטױל טכַארּבעג ָאד ןרעװ ןגּוצסױא יד
 רעכעלטקניּפ ַא ןיא ןּוא םירּבחמ יד ןּופ (ןשידנעלסיוא)
 עצרוק רָאּפ ַא רימ ןּביג רּבחמ ןדעי ןגעװ .גנּוצעזרעּביא
 .עגנייא ךיז טָאה זנּוא ליפיוו ףיוא ,תועידי עשיּפַארנָאיּב
 .ןלעטשּוצטסעפ סָאד ןּבעג

 רָאנ ּפָא ךיז רימ ןלעטש לקיטרַא ןטשרע םעד ןיא
 .6 םירּבהמ עטנכערעגסיוא יד ןּופ 5 עטשרע יד ףיוא

 יליונרעּב ןַאהֶאַי 1

 (?סתּמתת ם6זתסט1111) ט

 החּפשמ רעטנַאקַאּב ַא ןּופ טמַאטש יליונרעּב ןַאהָאי

 .ַאמעטַאמ ,ןעמָאנָארטסַא עקידנטיידַאּב - עטנרעלצג ןּופ

 יָאנ ןט4 םעד ןריוּבעג .רעלטפַאשנסיװרּוטאנ ןּוא הצקיט

 ילּוי ןט12 םצד ןּבוָאטשעג ,לעזַאּב ןיא 1744 רעּבמעװ

 :ַאמעטַאמ ענעצזעגנָא יד ןּופ רענייא ,ןילרעּב ןיא 7

 :טימ ַא ןרָאװעג רע זיא 1764 ןיא .טייצ ןייז ןופ רעקיט

 .רעּב רעד ייּב גנולײטּפָא רעשיטַאמעטַאמ רעד ןּופ דילג

 ןרַאפ ןרָאװעג טמיטשַאּב רעטעּפש ,עימעדַאקַא רעניל

 1767 רָאָי ןּופ .עימעדַאקַא רעקיּבלצזרעד ןּופ רָאטקעריד

 .עירָאטַאװרעסּבָא רענילרעּב רעד טימ טריפעגנָא רע טָאה

 ןּופ רָאטקַאדער ןעװעג רע ויא 1789-1786 ןרָאי יד ןיא

 יליּונרעּב ."קיטַאמעטַאמ רעשיטקַארּפ רעגייר ,ראפ ןיזַאגַאמ,

 עשידנעלסיוא עקינייא ןּופ דילגטימ ַא ןעװעג ךיוא זיא
 ןּוא (1774 םלָאהקָאטס ,(1773) צינָאלַאּב :סצימעדַאקא

 ערעגנעל ןכַאמ טפָא טנעלפ רע .1774 גרוּברעטעּפ

 טימ ןדנוּברַאפ ןעװעג םיא ייּב ןענעז עכלעװ ,תוציסנ

 ןרָאי יד ןיא .ןעגנּושרָאּפ ןּוא ןקעװצ עכעלטּפַאשנסיװ

 -סּור ,דנַאלרּוק ,ןטַײרּפ ,ןרעמָאּפ טכּוזַאּב רע טָאה 17718517

 -ַאב ךעלריפסיוא תוציסנ עקיוָאדיד טָאה ןּוא ןליוּפ ןּוא דנַאל

 .רעּב ןַאהָאיא :קרעװ ןקידנעּבסקעז םצניא ןּבירש

 -ַא קַא רעכצעלגיניק רעד ןּופ דילגטימ ,יליּונ

 ןּוא ןילרעּב ןיא טּפַאשנסיװ רַאפ עימצד

 ןטפַאשלעזצג עשימצדַאקַא ערצדנַא ןּוּפ
 ,ןרעמָא פ ,גרּוּבנעדנַארּב ךרּוד סצוײר

 ןיא ןליוּפ ןּוא דנַאלסּור ,דנַאלרּוק ,ןסײרּפ

 עקסיל ירצ/װַאס ק רעקירָאטסיה רעשילוּפ רעטנַאקַאּב רעד (1

 (1876 ,גרעּבמעל) ,66420216/װס} שש 001506* ךוּב ןיז ןיא טנוערּב

 -ַאּב עכלעװ ,טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא ןעגנּוּבײרשַאּב.עזײר ןופ ןגּוצסיוא

 ,056--197 .ז) יליונרעּב ןַאהָאי (1 :עדנזײר עקידנגלָאפ ןּופ ,ןליוּפ ןריר

 יז) שּואַאק ףעזָאי ןאהָאי (3 ,(200-257 .ז) רעטסיּב ךירע ןַאהָאי (2

322-1). 

 ם/קסזוסותס 86669006 2108ע8קת16) :םיא ןנעװ עז (2

 .88ת6 1 5. 9

 234 טרעדנּוהרָאי ןט18 םעניא ןדיי טשיליױּפ ןגעו עדנזייר עשידנעלסיוא

 ןיא קיצּפיײל ןיא ןענישרעד ,(6 '1778-1777 ןרָאי יד
 עטשרע יד ןּבײרשַאּב דנעּב ףניפ עטשרע יד .1180-9
 דנַאּב ר ע ט סק עז רעד ,רעדנעל עטנכערעגסיוא ףניפ
 ,ןליוּפ רעּביא העיסנ יד ךעלסילשסיוא טּבײרשַאּב
 .ַאטיא ןטימ םענייאניא טכּױַאּב טָאה רע עכלעװ
 רעניד ןייז ןּוא ַאנעיּביּב יללַאג לרַאק רעלָאמ ןשינעיל
 ןייק גרוּברעטעּפ ןּופ געווקירּוצ ןפיוא 1778 רָאי ןיא
 -ערעטניא רקיע רעד ןּבָאה םיא .עװַאטימ רעּביא ןילרעּב
 יַאֹּפ ןכעלטּפַאשנסיװ ַא ןּבָאה סָאװ ,ןגַארפ יד טריס

 ךיז רע טקיטפעשַאּב רעּבָא ןלעטש עקינייא ןיא .טייט

 ןטלַאה ןלעטׂש עקיזָאדיד ;ןליױּפ ןיא ןדיי יד טימ ךיוא

 :-רעד םעד ץּוח ַא .ןעגנערּב ּוצ ָאד קיטיונ רַאּפ רימ

 :מַאז ַא ךאנ ןּבעגעגסױרַא יליונרעּב טָאה קרצװ ןטנָאמ

 ענעדיישרַאפ ןגעוו ןעגנּוּבײרשַאּב-עזיײר עצרּוק ןּופ גנול

 טשינרָאג ןטרָאד טרעװ רעּבָא ןדיי ןגעװ ;רעדנעל

 ,טנַאמרעד

 ןיז חּכמ רע טלייצרעד ןליוּפ ןגעװ דנַאּב םעניא

 ּוצ ןרָאפרַאפ זיא רע ּואוו ,ווָאנַאשטָאר ןיא טלַאהפיוא

 :הינּסכַא ַא ןיא קַאלָאּפ ַא

 ןרָאפרַאפ ןענעז רימ סָאװ ,הּביס יד, :31 .ז

 ןעװעג זיא'ס סָאװ ,יד זיא ,קַאלַאּפ ַא ּוצ דָארג

 ,תוינסכא עלַא טצּמּכ ןטלַאה עכלצוו ,ןדִיי יד .תּבש

 ַאשטילעמ ןיא .טשינ הכאלמ םוש ןייק תּבש ןצּוט

 .עג טשינ ןפוא םושּב טײצ-גָאטימ וצ רימ ןּבָאה

 ,יורפ רעשידיי ַא ,ןיטריוװ רעזנּוא ייּב ןלעוּפ טנעק

 רעֹּבָא זיא'ס זַא .רעיײּפ ןכַאמ זנוא רַאפ לָאז יז

 -סיוא טפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא ןלָאצ םוצ ןעמּוקעג

 ןַא ןּבעגעג םיאמר יד ךיז ןּבָאה ,טַאקּוד ַא ןטייּב

 גָאט םעד ןיא ייז ןרָאט ןיד יּפ .לע םגה .הצע

 ןַאמ ריא ןּוא יז טָאה ,טלעג ּוצ ךיז ןרירּוצ טשינ

 יזַא ןוא לכיטזָאנ ַא ןיא רענניפ יד טלקיוװעגנייא

 .?טלעג סָאד טלייצעג

 -ַאּב רעסעּב ןייז ןּופ טרפ ןיא,; :;32 .ז

 ָאד זיא ,המודּכּו ןטײקכעלמעװקַאּב ןּבָאה ,טגרָאז

 יד תמחמ ,ןקַאלָאּפ יד ייּב יװ ,רעסעּב טשינ ללּכ

 הטונ ןצעזעג עזעיגילער ערעייז ּבילּוצ ןענעז ןדיי

 ןגָאמרַאפ ייז ןעו ּוליִפַא ,ןּבעג ּוצ רעקינייוװ סָאװ

 רימ סָאװ ,הלעמ עסיורג ןייא .גנידצלַא ןיילַא

 ךיז ןעק ןעמ סָאװ ,זיא ,ןענּופעג ייז ייּב ןּבָאה

 טימ ךיוא רעּבָא .שטייד ףיוא ןדערפיונוצ ייז טימ

 ןדער שיסּור םעד קנַאד ַא .רימ ןענעז ןקַאלַָאּפ יד

 טשינ ,רעניד סַאנעיּביּב רעה ,ןַאמרּוּפ רעזנּוא ןּופ

 :ו .?ןעמּוקעגסיוא טכעלש

 5) !סתםתת 6עתסש111/5, 66/ 146ת18110ת6ת 21:8066
 466 1/1596ת950ת2:66ת 26 26: טתס 8ת06/6/ 2616ת146/

 66561190181460 11:18160/ 26156ת םטזסה םעבתססתכשזע
 טסזתתוסזת, תעסט956ת} 140/1806,; 20551800 טתס 2016ת ֹות

 46ת 18הז=ת 1777--1778* (1612218, 1779--1780)
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 .גיײרַא רעדיװ ןטלָאװ רימ ,, :(ענדָארג) 35 .ז
 ןּבָאה עכלעװ דיי עקיצומש ערעזנּוא ּוצ ןלַאפעג
 ,"טלקמ-םוקמ רעקיצנייא רעזנוא ןייז ּוצ טניישעג
 .עג זיא לַאפוצ ַא ךרוד רעּבָא--יליונרעּב טּביײרש
 .ןדיי ייּב טשינ ךיז ןענעדרָאּוצניײא ןעגנול

 .צינַארּב ןּופ גנּוּביירשַאּב - 57 .ז
 טייטש טרָאד* :קָאטסילַאיּב ןיא סָאלש סיק
 .עּברָאטשרַאּפ םצנּופ טסּויּב רענרָאמרַאמ ַא ךיוא
 ןעװ ,1876 רָאי ןיא טכַאמעג ,קצלַאשרַאמ םענ
 זיא טסּויּב רעד .רָאי 76 ןעװעג טלַא זיא רע
 - זיא שּודיח רעטסערג רעד ןּוא רעטּוג ַא רעייז
 ךָאנ טּבעל רעכלעו ,ןדיי ַא ןופ טכַאמעג זיא רע
 טשינ ,קָאטסילַאיּב ןיא טנַאקַאּבמּוא גָאט ּוצ טנייה
 ּוצ טייהנגעלעג יד ןּוא טייקכעלגעמ יד קידנּבָאה
 ."טסגּוק ןייז טימ ךיז ןעמענרַאּפ

 העצטסיּב ךירע ןַאהַאי .ן

 ((סתםתת 16:/2ה 4216546ע)

 ;קעּביל ןיא 1749 רעּבמעװָאנ ןט17 םעד ןריוּבעג
 ןּז א .ןילרעּב ןיא 1816 רַאּורּבעפ ןט20 םעד ןּברָאטשעג
 ןקידנע ןכָאנ .רעטסיּב טסּוגױא טסנרע רחוס םצד ןּופ
 ,(1771-1767) ןצנגיטעג ןיא טסירּוי סלַא םוידּוטש םעד

 -ריַּב רעטכיד םעד טימ ןרָאװעג טדניירּפַאּב זיא רע ּואוו

 -ַאּב ךיז רע טָאה ,לצגנטרּפש רעקירָאטסיה םעד ןּוא רעג

 יד ןיא ,ןעגנּולמַאז-רעכיּב טימ טריסערעטניארַאפ סרעדנוז

 -ָאנַאדעּפ םעניא רערעל ןעװעג רע זא 1777-1773 ןרָאי
 ּואװ ,ןילרעּב ןייק רע טמוק רעטעּפש .וָאצטיּב ןיא םּויג
 -ערקצטטַאװירּפ ,יַאלָאקינ ןּופ גַאלשרָאפ ןטיול ,טרעו רע
 1180 רָאי ןיא .ץילדעצ ןָאפ ןָארַאּב רעטסינימ םייּב רעט
 -גיגיק רצד ןּופ רעטלַאװרַאּפ ןרַאפ טמיטשַאב רע טרעוו

 -נארפ םענּופ טרָא ןפיוא ןילרעּב ןיא קעטָאילּביּב רעכיל

 -ּוש רע טעדנירג 3 רָאי ןיא .יטטענרעּפ הלג ןשיזיוצ

 -לעוו ,?טפירשסטַאנאמ עשינילרעּב, יד פקידעג טימ ןעמַאז

 --ןחפ7 ןרָאי יד ןיא .1786 רָאי ןויּב סױרַא ןּביג יז עכ
 ןּוא ,"רעטצלּב צעשינילרעּב, יד סױרַא רצטסיּב טיג 8

 -ָאמ עשינילרעּב עיינ, יד - 1811--1799 ןרָאי יד ןיא
 ,תועיסנ ןעמענרעטנּוא טּפַא טגעלפ רעטסיּב ,"טפירשסטַאג

 .לַאנרּושז ןייז ןיא ןּבירשַאּב טָאה רע צכלעו
 -נעלגנע ןַא טימ ןעמַאזּוצ רע טָאה 1791 ראי ןיא

 -נַײַא-עזייר ענייז ןּבירשַאּב טָאה ןּוא ןליוּפ טכּוזַאּב רעד

 "טפירשסטַאנָאמ רעניל ר עב, רעד ןיא ןקּורד
 ןלױּפ ןייק ןעמוקעג רע זיא דָארג .(4 (1791 גנַאגרָאי)
 זיא ןוא ןפמַאק עשיטילָאּפ עסיורג יד ןּופ רָאי םעניא
 סע .ןשינעעשעג עקיטרָאד יד ןּופ היאר דע ןא ןעװעג
 ןלױּפ ךרּוד תוציסנ עניײז יִיֹּב טָאה רע זַא ,רָאלק זיא
 "קרעמפיוא רעדנּוזַאּב ַא ןדיי טשיליוּפ יד ןצקנעש טזּומצג

 4) ,86ע1:ת. 110ת81550ת7111* , 28ת/88ת8 1791.

 םרעדנּוהרָאי ןט18 םעניא ןדיי עשיליוּפ ןגעוו עדנוייר עשידנעלסיוא

 עיצּוטיטסנָאק רעד ןּוא לירּפַא !
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 רעקנעש סלַא - רע טּבײרש -- ײז עז ךיא;, .טײקמַאז
 ןריט יד ייּב קידנעייטש ,רעפרעד ןּוא רעדלעװ יד ןיא
 יד ייּב ןעניד ייז .טנַאה ןיא ןפנָארּב שַאלּפ רעד טימ
 ךיז טמענרַאפ סָאװ ,ןדעי ייּב ללכּב ןּוא סרעטסַײמטסָאּפ
 -קעמ ענעפּורעג ױזַא סלַא ,טפעשעג זיא טשינ ןכלעװ טימ
 -רעד ןּוא טעטש יד ןיא סעיסעּפָארּפ לָאצ עסיורג ַא .רעל
 ,ןעײג יײז ;טנעה ערצײז ןיא ךעלסילשסיוא טגיל רעפ
 -רעגעמ ןּוא-ןעמַאד סלַא רעפרעד יד רעּביא םּורַא ,לשמל
 יב שימָאק סרעדנּוזַאּב טגנילק סע סָאװ - ןּױא ,רצדיינש
 -קירַאּפ סלַא ךױא -- ,ןגָארט ייז סָאװ ,דרעּב עגנַאל יד
 -יצנייא יד יײז ןענעז ךעלטעטש עניילק יד ןיא .סרעכַאמ
 ."סָאװ סיײװ טָאג ןּוא תוכאלמ-ילעּב ,רעמערק ,םירחוס עק

 יד ןיא ןפרָאװעג סרעדנּוזַאּב ךיז טָאה ןרעטסיּב
 ץעזעג םענּופ 10 לקיטרַא רעד סָאװ ,טְקַאפ רעד ןגױא
 םעד ןרָאװעג ןעמּונעגנָא זיא רעכלעװ ,סעטש יד ןגצוו
 ןט3 ןּופ עיצּוטיטסנָאק רעד רַאפ ךָאנ) 1791 לירּפַא ןט8
 ןדי יד ן ט8ירק ןגעװ ךעלסילשסיוא טדער ,(יַאמ
 רעדעי .רעגריצ טלַא טכַארטַאּב טשינ ייּברעד ןרעװ רעּבָא
 זיא ,לדַא םּוצ טשינ טרעהעג סָאװ ,רעניואוונייא רעשיליוּפ
 ,רעגריּב-טָאטש יד ּוליפַא ,לּונ ַא גנוניײמ ןיז טול ָאד
 ןט18 םענופ טעטש יד ןגעװ ץצזעג ןפיוא טקּוקעג טשינ

 רעטסיּב .יַאמ ןט3 םענופ
 ּוצ ןטלַאהעגּפָא ָאד ךיז ןּבָאה ןדיי יד זַא ,רעּביא טיג
 -רָאפ ,ץעזעג םעיינ ןטיול ,סע טָאה'מ םגה ,רעגריּב ןרעו
 טנול ײז זַא ,ןענופעגנייא ןּבָאה ייז ;ןעמעלַא טגיילעג
 ןרעװ ּוצ יװ ,"עטדנַאװרעּפצּוש , ןּביילּברַאפ ּוצ רעסעּב
 -ינּומ ןטנָאמרעד םענּופ רענגעק ַא זיא רעטסיּב .רעגריּב
 ;ןעמּונעגנָא טָאה םייס רעד םָאװ ,ץעזעג-ןטצטילַאּפיצ
 ןּוא קיסעמקעװצ טשינ ץעזעג רעד זיא גנּונייײמ ןייז טיול
 יו ךיוא ,טשינ ןצּונ םּוׁש ןײק טעמּכ רעגריּב יד טגנערּב
 מרּפ ןשיטילָאּפ ןיא ,גנוניימ ןייז טיול ,זיא עגַארּפ-ןדיי
 טשינ ךיוא טעװ סע זַא ,טנימ רע ;טוײלעג טשינ
 -לצנייא ןדמשּפָא ןזָאל טייצ עסיוועג ַא לָאז'מ ּבױא ,ןפלעה
 ןּביילּבר}ֲאפ ןלעװ סָאװ יד תמחמ ,ןדיי ענעעזעגנָא ענ
 ײצ ןצנעק םיוק םעד קנַאדַא ךיז ןלעװ ,םּוטנדיי םייּב
 .ןריזיליוו

 -עג טָאה'מ יװ ,גנוּבײרשַאּב ןייז זיא טנַאסערעטניא
 רעכלעוו ,1791 יַאמ ןט3 םענּופ עיצּוטיטסנָאק יד טרעייפ
 ךיוא קיטייצכיײלג טָאה ןעמ ןעװ ,קיטנּוז ןלַאפעגסיוא זיא
 רעטילימ יד ּתעּב .גיניק םענּופ גָאטנעמָאנ םעד טלבויעג
 ײּב טלצטשעגסיוא ןעװעג ןפנעז סָאװ ,ןעגנּולײטּפָא עשיר
 ךיז טָאה ,טריטּולַאס עסעמ רעד ךָאנ ןּבָאה ,ךריק רעד
 ענעי ןגָאלש ןָאטעג זָאל ַא םלוע רעכעלטסירק רעד
 - ,בוט'םוי םּוצ ןעמּוק הזעה יד טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,ןדיי
 ענעי ןּופ דוסי ןפיוא, ,רעטרעװ סרעטסיּב טול ,אמחסמ
 -עג ליפ ױזַא ָאד טרעװ סע עכלעװ ןּופ ,טכער-ןשטנעמ
 טקרעמַאּב רעדנעלסיוא ערעדנַא ךס ַא ּוצ ךוּפיהל ,"טדער
 :ןדיי ּוצ ץנַארעלָאט עסיוועג ַא ןרעטסיּב ייּב ךיז
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 ןעניאװ -- רע טּבײרש - ןדיי יד םגה
 ןּבָאה ןָא ןטייצ עטסטלע יד ןּופ ןיוש ןליױּפ ןיא
 ַא דנַאל םעד ןּבָאה ןּוא טרעמרַאּפ קרַאטש ָאד ךיז

 טשינ ךיוא רעּבָא ןעמ ףרַאד ,ןעקנַאדרַאפ ּוצ ךס
 םעד ןעקנַאדרַאפ ּוצ ייז טָאה ןלױּפ זַא ,ןסעגראּפ
 ,עירטסּודניא לסיּב סָאד ,רחסמ ןטסקינייװעניא ןצנַאג
 תודוסי עקירעּביא יד ךיוא ןּוא לדנַאה-טלעג םעד
 עכעלצּונ קינייװ טשינ .,ןּבעל ןכעלטּפַאשטריוו םענּוּפ
 ָאד ןדיי יד ןּבָאה סעיצוטיטסניא עטּוג ןּוא תוכאלמ
 רעד טלָאצעג ּוצרעד ךָאנ ןּבָאה ןּוא טריפעגנייא
 -גייא עכלעזַא .ןרעייטש עטיורג רעיוהעגמּוא הכּולמ
 ַא רַאפ סרעדנּוזַאּב ,ךעלצּונ רעייז ןענעז רעניואוו
 טשינ ,תמא ."גנורעקלעּפַאּב רעניילק ַא טימ הכּולמ
 קרַאטש יז ייּב ךיז ןּבָאה םיצירּפ עקיניזטכייל קיניײװ
 ןטײקשירַאג ערעיײז רַאפ ןּבָאה ןּוא טקידלושרַאפ
 ןּבָאה ףיורעד טקּוקעג טשינ רעּבָא .טלָאצַאּב רעייט
 טליּפשעג ,גנוניימ סרעטסיּב טול ,ןדיי יד ךָאד
 םצניא עלָאר עכעלצּונ ַא רעייז ןײמעגלַא ןיא

 ,ןלױּפ ןּופ ןּבעל ןכעלטּפַאשטריװ

 יסָארַאקעד ּפיליפ ןַאהָאי .ןו
 ((סתהבתת ?תוו/טקס 66 (81081) 6

 ןּוא טרוּבעג ןייז ןּופ טייצ יד ייס ,טרָא רעד ייס
 .ַאקַא יד טקידנעעג טָאה רע .טנַאקַאּב טשינ ןענעז טוט
 ןיא טייצ ערעגנעל ַא טעּברַאעג ,קיצּפײל ןיא עימעד
 זיא רע ּואװ ,טיּבעג ןכעלטּפַאשנסיװרּוטַאנ ןפיוא ןילרעּב
 ןּופ ןיירַאפ רענילרעּב ןּופ דילגטימ-ןרע ןרָאװעג ךיוא
 םעד ןּופ עיצַאדנעמָאקער רעד קנַאדַא .רעשרָאפרּוטַאנ
 טימ טדנײרּפַאּב ןעװעג זיא רעכלעװ ,צהטרעּפ ףַארגָאעג
 .יקסװָאטַאינָאּפ טסוגיױא ווַאלסינַאטס גיניק ןשיליוּפ םעד
 .ןליוּפ ןייק ןדַאלעגנייא "עיסימָאק-עיצַאקּודע , יד םיא טָאה
 .רעטנוא רעד טימ ןּוא גָארטפױא ןיא רע טָאה טרָאד
 ַא ןּבירשעגנָא ָאלקּוד רעקירָאטסיהרּוטַאנ םענופ גנּוציטש
 רָאי ןיא זיא רעכלעװ ,טּפַאשנסיװרּוטַאנ רַאפ ךּוּבטנַאה
 םיא טָאה רעטעּפש .זיײרּפ ַא טימ טניורקעג ןרָאװעג 7
 וצסױא גָארטפױא םעד ןּבעגעג גיניק רעשילױּפ רעד
 טלָאװ ןעמ ּואװ ,ןליוּפ ןיא ןטיּבעג ענעי עלַא ןשרָאפ
 טָאה סָאװ ,יסָארַאק .ןּבּורג:ץלַאז ןריטַאּולּפסקע טנעקעג
 .ענימ ןּוא עיגָאלָאעג טימ טקיטפעשַאּב ךעלכַאזטּפױה ךיז
 .קיװטנַא רעד רַאפ ןָאטעגֿפױא ליפ רעייז טָאה ,עיגָאלַאר
 טמיטשַאּב רעטעּפש זיא ןּוא יוּבגרעּב ןשילױּפ םענופ גנּול
 עירטסּודניא-יוּבגרעּב רעד ןּופ רָאטקעריד ןרַאפ ןרָאװעג
 .יטכיו ייר ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה רע .,ןליױּפ ןיא
 .ָאעג ןּוא עיגָאלַארענימ ןּופ טיּבעג ןפיוא ןטעּברַא עק
 .ַאּוצ ןיא םיא ןגעװ טנָאמרעד יליונרעּב ןַאהָאי .עיגָאל

 5) טט16188 םתסעע1סק66עב קסש95260תתה 21054ז0ש8תב
 ,99 .ז ,20} דנַאּב 1823 עשרַאװ

 238 טרעדנּוהרָאי ןט18 םעניא ןדיי עשיליוּפ ןגפוו פדנזייר עשידנעלסיוא

 םענייא ןגעװ סלַא ,ןליוּפ ןיא ךּוזַאּב ןייז טימ גנַאהנעמ

 עז) טיּבעג ןקיוָאדמעד ףיוא רענעמכַאפ עטסערג יד .ןּופ
 .130-128 +ז שן דנַאּב ,"סעוייר , סיליונרעּב

 ןיא יסָארַאק טָאה 1780 ,1719 ,1178 ןרָאי יד ןיא
 הציסנ ַא ןעמונעגרעטנּוא גיניק ןשיליוּפ ןּופ גָארטּפױא

 טימ ןעּגָאקַאּב ּוצ ךיז ידּכ ,ןצניװַארּפ עשילױּפ עלַא ךרּוד

 רעקיזָאד רעד ייּב .דנַאל ןּוּפ תורצוא עשיגָאלַארצנימ יד
 -ײמעגלא ןטימ טנָאקַאּב ךיוא ךיז רע טָאה טייהנגעלעג

 -ףַאפ ןופ ןּבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןּוא ןכעלטפַאשטריװ םענ

 ,ךגיירפ ןייז ּוצ ווירּב עכעלריפסיוא ןיא .ןסַאלק עגצדייש

 -ָאּפ-סטּפַאשטרִיװ ןּוא ןַאמ-הכולמ ןשיליוּפ ןטנאקַאּב םעד

 ,תויטרפּב רע טלייצרעד ,יקסנישָאמ טסּוגױא ףַארג רעקיטיל

 -ָאדיד .טרָא ןדעי ןיא טרעהעג ןּוא ןעזעג טָאה רע סָאװ
 .=ישרעד 1704 ןּוא 1781 ןרָאי יד ןיא ןענעז ווירּב עקיז

 ןַא ה ָא י, ;לטיט ןרעטנּוא ,קיצּפײל ןיא ןלייט 2 ןיא ןענ
 ןכעלגיניק םצ ד-סיסָארַאק ןָאּפ פיליפ

 ,רָא טקצ רידיגרעב ןּוא ריציפָא ןשיליוּכ

 .ײר ּפ רעּכעל גיניק רעד ןּופ דילגטימךרע
 ףע שרָאפרּוטַאנ ןּופ טּפַאשלעזצג רצשיס

 ענעדיײשראפ ךרּוד סעזַײר ןַילרעּב ןִיא

 ינָאלַארענימ טימ ן צביװַארּפ טשיליופ

 -ּפײל -- לײט רעט } .קע װצ ערעדנַא ןּוא עש

 ,(6 (1784 קיצּפיײל-לייט דעט || 1781 קיצ

 טנונּב לײט ן ט ש ר ע םעד ןּופ ןגוצסיוא ןענעז טָא
 :ןדיי

 רעשידיי רעד, :ץע װָא ל דיש ןגעוו-3 .ז
 -רַאפ ,ץלָאה ןּופ טיוּבעג ןצנַאגניא זיא לַאטרַאװק
 ײטסירק רעד יװ ,טרָא ןרעטערג ַא ךסַא רעּבָא טמענ

 רעגנע ךס ַא ָאד ןענעז סָאװ ,רעזייה יד ;רעכעל
 ןטּוג ַא ןיא בור סָאד ךיז ןעניפעג ,טסערּפענפיונּוצ

 -רֶא םּוש א ןָא ןענעז ןסאג יד רעּבָא .דנַאטשּוצ
 םענרעגייטש ןטסעפ ןפיוא טקּוקעג טשינ ןּוא גנונעד

 ,ןעקנּוטשרַאפ ןּוא קיצומש דימּת ייז ןענעז ןדָאּב
 ןיא השמ טייװ יװ ,ןעעז קיטיײצפײלג ןעמ ןעק ָאד
 ףיֹוא טגײלעגפיורַא טָאה רע ןעװ ,טכערעג ןצוועג
 יװ ןּוא טײקרעּבױז ןּופ הװצמ יד רעדירב ענייז

 םעד ייּב .ןפלָאהעג טָאה לטימ רעקיזָאדרעד קינייװ
 ןּוא ,טמענרַאפ לַאטרַאװק רעשידיי רעד סָאװ ,חטש

 -םיווצ ןבעל ּוצ טייהניואועג רעשידיי רעד יייּב
 ףרַאד - ןרעדנַא םעד ןּבעל גנע רענייא טקיטשעג
 רעמ לָאמ ןעצ סנטסקינײװ ןייז ןדי לָאצ יד ָאד
 ,עלַא ָאד ךיז ןעמענרַאּפ ייז .ןטסירק לָאצ יד יװ

 6) ,1סתּבחת תםתוווקק טסת (68ע9'0581, 146ת1811סת קס1ת1-

 50ה6ת 28טק!זוּבתתספ טת 2618241:624015, םתתסתנת 664

 6ס/ 146ת18110װ6ת קעיס99190ת6ת (265611900814 תהטני1015026-

 46 ?/6טת06ת 26/)ות) 26156ת םטעסת ט6/5001646תװ6 קס}תט

 8086 תזסטנת2סת, גו1ת618108156ת6ת טת8 8ח06עסת 106819*

 (1-- 2612218 1781, גו--1617218 41
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 עלעדייא טיימ טשינ ,ןּפיצנירּפ ערעיז טימ םּכסה ןיא
 -גַאג רעד ןּופ רחסמ רעד ןּוא ,תוסנוּפ ענייר ןּוא
 .טגעה ערעיײז ןיא קידנעטשלּופ טגיל הביּבס רעצ
 סָאװ ,ןעלקיטרש יד טימ רָאנ טשינ ןעלדנַאה ַײז

 -זַא טימ ךיוא רָאנ ,דנַאלסיױא ןּופ זנוא וצ ןעמּוק
 -נּוא ןיא טעּברַאעגסױא ןרעװ סָאװ ,ןעלקיטרַא עג
 ןואילּבעמ ,ןזייא-סּוג ,ןזייא-ּבַאטש יו ,טנגעג רצז
 סָאװ .רענייטשפיילש ןּוא רענייטשלימ ,ץלָאה -יוּב
 -לעוו ,עלָאשזנָאּפ ףרָאד ןיא טעּברַאעגסױא ןרעוו
 טימ םעד ץוח ַא ,ץירּפ ןגיה םּוצ טרעהעג רעכ
 ."װ א א לעפ ,ןפנָארּב ,האּובּת ,ענּפַאװ

 אה ויא ןדַײ; :ץלציק ןנעװ - 282
 רעכעלטסייג ַא זיא'ס לייו ,ןעניואװ וצ ןטָאּברַאפ -

 ."ןדיי ןעמּוק קרעמ ןּופ געט יד ןיא .קעטנָאיַאמ
 .יואוו ןדיי יד, :ןיצנעּכ ןגעװ = 56

 ?ןטּפעשעג ןּבָאה ןּוא קרַאמ ןפיוא ןענ

 -נעכ ַײּב אנרָאװַאי ןגעװ - 58 :ז
 רעד זַא ,טסײװ ריא יװ יוזא, :(ןּבורגילּב ןיצ
 ךיז ריא טנעק ,טנעה עשידיי יד ןיא טגיל יוּבגרעּב
 ַא רַאּפ סָאװ ןיא ,ןיז רעשמ טנייל ןײלַא ןיוש
 ."ןעניפעג ךיז ןזּומ (ןּבורג"יילּב יד) ייז דנַאטשּוצ

 -גניר העד, :װָאשַאטס ןגעװ - 93 .ז
 ."ןדיי ןּופ טרידנצרַא בור סָאד ןענעז ךעלמערק יד ,ץַאלּפ

 ןַארַאפפ :ץצעינַאלָאּפ ןגעװ - 102 .ז
 .?ןדַײ ליפ רעיײז

 םענייק ןדיי יד ןזָאל לדנַאה םייּבג :105 .ז
 יז ,תוכאלמ-ילעּב ךיוא ןענעז יז ;ןעמּוקּפיױא טשינ
 .ףלּוש ענרעצליה ָאד ןּבָאה

 ןּבָאה ןדיי יד, :עקָארק ןגעװ - 147
 אֹּפּוג עקָארק ןיא תמחמ ,טָאטש ענעגייא רעייז ָאד
 ָאד ייז ןרָאט ךיוא ,ןעניואוו טשינ ןדיי ןייק ןרָאט
 יז ןּופ ךס ַא ;ןטפעשעג ענעּפָא ןייק ןּבָאה טשינ
 ."ןפיוה יד ןיא ןטפעשעג יד רעּבָא ןטלַאה

 ןטלש ןשיל, :שּוקלֶא ןגעװ - 188 .ז
 טרָאטעג טשינ ךעלטנגייא ןדיי ָאד ןטלָאװ  ךָאנ ץצזעג
 ײּוק יז ּבילּוצ זַא ,רעכיז זיא סע תמחמ ,ןעגיואוו
 רעד .סנכערּברַאפ ערעדנַא ןּוא תובנג סױרַא ָאד ןעמ
 ץַאלּפ ַא ןּבעגעג ייז רעּבָא טָאה ירָאטַאּב .טס גיניק
 -פיוא ןענעק ןלָאז ײז ּואװ ,טָאטש רעד ץּוחמ
 -ַאד ןּופ ;תורבקה-תיּב ַא וליפַא ןּוא לּוש 8 ןעיוּב
 "נּוא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ךיז ייז ןּבָאה ןענ
 ןיא טעבנגעגניײרַא זיײװכעלסיּב לדַא םענּופ ץּוש ןרעט
 טציא זַא ,טרעמרַאּפ ױזַא ָאד ךיז ןּבָאה ןּוא טָאטש
 ."ןטסירק יװ ןדיי רעמ ןַארַאפ ןענעז

 ָאד ןרָאט ןדיי :ָאקסּוּב ןגעװ - 128 .ז
 ןײק ןצנַאגניא ָאד ןענעז רעּבירעד ,ןעניואו טשינ
 "םעזעג, ףיא ָאד ןפיוק ןדיי יד, .יָאטשינ רעמערק

 -יא רענערּבנפנָארּב יד ןַאד סע ןפיױקרַאפ ןּוא
 ."דנַאל ןרעּב

 יװ תויה; :װָאטַאּפָא ןגעװ - 222 .ז
 ךעלקערש זיא ,ןדי טימ טעװעקיּפעגנָא זיא ָאד
 ."קיצומש

 -ַארַאטס ןּוא יַאװָאנ ןגעװ - 231 .ז
 -יצנײא ןייא ןייק ןַארַאפ טשינ זיא ָאד, :ַאיּפולס
 ןדיי יד יב ןפיוק ןעמ זּומ ץלַא ,רעמערק רעק
 ."ווָאטַאּפָא ןיא

 :װָאטַאּפָא ןגעװ רעדיװ - 238 .ז
 ענעי ןיא סרעדנּוזַאּב ,רעזיה ענרעצליה עמירָא;
 ?ןדיי ןעניואו סע ּואו ,ןסַאג

 ַײז ,ןדי ליפ ךעלקערש ןַארַאּפ ןענעז ָאד,
 הביבס רעד ןּופ רחסמ ןצנַאג םעד רָאנ טשינ ןּבָאה
 -רַאפ ןיא ךיוא ןעייטש ייז רָאנ ,טנעה ערעייז ןיא
 ;הכּולמ רעד ןּופ ןצניוָארּפ עקירעּביא יד טימ גנודניּב
 ףיוה ןשיצירּפ ןייא ןּופ םּורַא ןרָאפ ייז ןּופ עקינייא
 "נַא טימ ,תורוחסיטינש ,ףָאטש טימ ןרעדנַא םּוצ
 ערעייז עכעלטע .המודכו ןעלקיטראיײײרעטנַאלַאג ערעד
 ןּוא - רעטרע ענעדיײשרַאּפ ןיא ןּפָארטעג ךיא ּבָאה
 רעדנזייר א טמּוק .ןענַאד ןּופ ייז ןעמַאטש עלַא
 ;ןרעװ רוטּפ טשינ יז ןּופ רע ןעק - וװָאטַאּפָא ןיא
 ןּוא קיסיירד ,קיצנַאװצ ףיױרַא םיא ףיוא ןלַאפ סע
 טימ ןָא םיא ןּפרַאװ ןּוא ןעיורפ ןּוא רענעמ רערעמ
 סעקנּושַארטס ,ןעיירעלדיז .תורוחס ערעייז טלַאװעג
 טפרַאװ ןּוא ,טשינ ןפלעה ןקעטש רעד ּוליפַא ןוא
 -תונחמ ךיז ייז ןלעטש -- ּבוטש ןּופ סױרַא ייז ןעמ
 ףרוד טפעשעג ןכַאמ ןווּורּפ ןּוא רעטצנעפ םייּב זייוו
 "ברע רעקיזָאדרעד זַא ,הדומ ךיז ןיּב ךיא ,ןּביוש יד
 "רַאפ ןפּורעגסױרַא קיטייצכילג רימ ייּב טָאה בר
 עלַא ןפיוק יז ייּב ןעק ןעמ .רעטכעלעג ןּוא סּורד
 סרעדנּוזַאּב ;תורוחס עגיה ךיוא ןּוא עשידנעלסיוא
 ."ייז ןשיװצ רצלדנעה-ץלעּפ לָאצ יד זיא סיורג

 ןדירי עגיה יד ךיוא ןענעז רעּבירעד, :239 .ז
 ןפרַאד םיצירּפ עקימּורַא יד ןעװ ןּוא ,סיורג רעייז
 ץנַאג ןופ ּוליפַא לָאמטמָא ייז ןעמּוק ,ןּבָאה סעּפע
 הרוחס רעד טימ ןדיי םעד ןזָאל רעדָא ,רעהַא טיי
 תוכאלמ טרענייפ ןּוא ערצסעּב יד, ,"ךיז ּוצ ןעמּוק
 ."טנעה עשידיי ןיא ןגיל

 ןדיי, :ןרעמזוצנ רימָאדנַאס ןגצ װ-244 .ז
 ןּבָאה ייז ןּוא לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןַארַאפ ָאד ןענעז
 רעּבָא .תורבקהיתיּב ַא טימ לּוש ענעגייא ןַא ָאד
 ,ןצנַאג םעד ָאד ךיוא טלַאה המּוא עקיזָאדיד םגה
 -עז ,טנעה עריא ןיא לדנַאה ןסיורג סרעדנּוזַאּב טשינ
 יװ ,קידהּפצוח ױזַא טשינ ָאד ךָאד (ןדיי יד) ייז ןענ
 ."װוָאטַאּפָא ןיא

 לטעטש ןיילק א יװָארַאז א :248--.247 .ז
 = םיצירּפ ייװצ ּוצ טרעהעג ,רעזייה ענרעצליה טימ
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 ךיילגרַאפ ןיא .ןסעגרַאפ .ךיא ּבָאה ןעמענ ערצייז

 ךיוא .ןדיי ליפ ךעלקערש ָאד ןעניואוו ןטסירק טימ

 עשידיי ןיא תוסנרּפ עכעלרעגריּב עלַא ןגיל ָאד

 ."טעּברַאדרע ןּופ זיולּב ןּבעל ןטסירק יד .טנעה

 ָאד ךיא; :װָאלרַאט ןגצ װ -- 249 .

 "תונצּכק ץלַא רעּבָא ָאד זיא'ס .ןדיי ןַארַאפ ןענעז

 ."קיד

 סָאד סָאװ ,דָאש ַאמ :קטּפיל ןגצ וו--250 .ז

 עכלעוו ןשיװצ ,ןדיי ָאד ןענעז רעניואוונייא בור

 ,עפיקּת ץנַאג עקינייא ןַארַאפ קיטנָאק ןענעז סע

 "גיּבלע ןּוא גיצנַאד טימ ןטפעשעג ּוליִּפַא ןריפ סָאװ

 ,המודכו לעפ ,האּובּת ,ץלָאה טימ ןעלדנַאה ,ןעג

 -עגנײא טּוג ץנַאג עקינייא ייז ייּב ָאד ןענעז סע

 -ימהילּכ ןעניפעג ןעק ןעמ ּואו ,ןטפעשעג עטנדרָא

 .?ןלַאיועטַאמ ןּוא תורוחס םִינ

 :װעשּואװעינג ןגעװ -- 251 .ז

 "םידחאל םעניילק םעד ןּוא ןעקנעש עכעלטצ יד,

 עקיצּומש יד ,םּוטעמּוא טעמּכ יװ ,ָאד ןּבָאה לדנַאה

 ייז ןרענ םעדכרוד .טנעה ערעייז ןיא לארשי-ינּב

 .לעװ רַאפ ,האּובּת לסיּב סָאד ןטסירק יד ייּב סױרַא

 -ײשרַאפ ןפַאשנײא טנעקעג ךיז ןטלָאװ ענצי רעכ

 יד ּוליפַא סיוא ןרַאנ ייז ; ןטקּודָארּפ עקיטיונ ענעד

 ויּב ןּבעל ּוצ ןּבָאה ףוַאד טסירק רעד סָאװ ,האּובּת

 -רעד םיא ייז ןּביג סָאװ ןּוא ,טינש ןטסטנעָאנ םּוצ

 ."- ןפנָארּב ?רַאפ
 ףךיא ןעצװ; :ץינציזַאק ןגעװ - 251 ז

 "עג רעזייה עלַא ןיוש ןענעז ןעמּוקעגנָא רעהַא ןיּב

 ּבָאה ךיא זַא יװַא ,עדמערפ טימ ןעמונרַאפ ןעוו

 -םּורַא הצש רעּבלַאה ַא ךָאנ ,שינרעטַאמ סיורג טימ

 ןפיוא ןענַאטשעג לייוורעד זיא רּוּפ ןיימ -- ןפיול

 טימ זױה טכעלש ַא טכוזעגסיױא ךעלדנע -- קרַאמ

 ןיא ןירַא ןיּב ךיא .לַאטש ןקידרעכעל ַא רעייז

 "ניק עשידיי ןּופ בריברע ןַא ןעעזרעד ןּוא ּבּוטש

 ןּוא רעּבײװ ,טלַא ןּוא גנּוי ,סיורג ןּוא ןיילק ,רעד

 -ליּפעג ַאזַא טכַאמענ ָאד ןּבָאה עכלעװ ,ליּבסנַאמ

 "ּוצ ןּבַײלק טלָאװעג ךיילג ךיז ּכָאה ךיא זַא ,רעד

 ןעגנואװצעג ךָאד ךימ טָאה טיונ יד רעּבָא ,קיר

 ץנאג ּוצרעד ןּוא טנגערעג טָאה סע -- ןײגּוצנײרַא

 ןעװעג ןענעז רעטיײילגַאּב ןיימ ןּוא ךיא .קרַאטש

 ןּבָאה סענעדיי ץּוט ַא יװ רעמ רעֹּבָא ,קירעגנּוה

 טימ ןויא םעד טלעטשרַאפ ןּוא טלגנירעגמּורַא

 ױזַא יװ ,רעלק ןּוא ץיז ךיא .ךעלסעק ןּוא ךעלּפעט

 ענעשנּואװעגמּוא עכלעזַא ןּופ רּוטּפ ןעמ טרעװ

 טעװ ןטּוג טימ ןַא ,טסּואװעג ּבָאה ךיא .םינכש

 ןטסנעלק םעד רָאנ טָאה רע ּבױא ,ןדיי ַא ייּב ןעמ

 טשיג ךיא ּבָאה רעדיוו חוּכ ,ןלעוּפ טשינרָאג ,רַאּפשנָא

 -סּול ַא ףיוא ןלַאפעג ךיא ןיּב .ןדנעװנָא טלָאװעג

 רע ,רעשטּוק ןיימ ןסייהעג ּבָאה ןּוא האצמה רעקיט
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 עכלעוו ,ריט רעד ךרּוד קירּוצ ןּוא ןיה ןייג לָאז
 ,םינּפ םענעקָארשרעד ַא ןכַאמ ןּוא ,ןּפָא ןעוװעג זיא
 ,ןגערפ םיא טעװ ענעדיי ַא רעדָא דיי ַא ןצװ ןּוא
 קרַאטש םיא ּוצ טעװ ןעמ ןּוא רימ טימ זיא סָאװ
 טשרמולּכ דייל ךיא זַא ,ןלייצרעד רע לָאז ,ןייטשּוצ
 ;רוּכיש ןיּב ךיא ןעװ סרעדנּוזַאּב ,ןועגש ַא ףיוא
 םענייק ךיא ּוט- סיוא ךימ טדיימ ןעמ רעּבָא בוא
 ּבָאה ךיא זַא ,טריסַאּפ לָאמנייא טָאה ךָאד ;טשינרָאג
 םגה ,קרַאטש ןּוא ןרעיױא יד טקַאהענּפָא ןדיי א
 ךיילג .ענעדיי ַא טעדגּואוורַאפ ,ךעלרעפעגסנּבעל טשינ
 ּבָאה ,רעמיצ ןיא קירּוצ ןיירַא ךיא ןיּב םעדכָאנ
 רע ,רעניד ןיימ ןפּור ןעמּונעג לוק ןדליוו ַא טימ
 ןרעװלָאװער יד ,דרעװש םעד ןעגנערּב רימ לָאז
 זיא רע ;טכַארּבעג ץלַא טָאה רע .סקיִּב םעד ןּוא
 טכַאמעג טָאה ןּוא טריאּורטסניא קירעהעג ןצוועג
 ךיא .ןקָאושרעד ןעװעג טלָאװ רע יװ ,לעטשנָא ןַא
 ּבָאה ,דייש ןּופ דרעװש םעד ןעמּונעגסױרַא ּבָאה
 ןרעּביא ןָאטעג ּפַאלק ַא םיא טימ לָאמ עכעלטע
 -ּונעג ךיא ּבָאה םעדכָאנ .קנעּבכ יד ףיוא ןּוא שיט
 יו טשרמולּכ טכַאמעג ּבָאה ,ןרעװלָאװער יד ןעמ
 ןתמא רעד ןיא רעּבָא ּבָאה ,ןדָאלנָא ייז ליוו ךיא

 ַא טלעטשעגפיורַא ּבָאה ,ּביורד יד ןצמונעגסיורא
 ןיא ןסָאשעגסױא ּבָאה ןוא רעװלּוּפ ןפיוא קרָאק
 -ער ןטייװצ םעד ןעמּונעג ך'א ּבָאה ןַאד ,רעמיצ

 ,ןימַאק ןפיוא טקעריד ןסָאשעגסיױא ןּוא רעװלָאװ
 .טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןּכָאה ןדיי עלַא ןכלעװ םּורַא
 ךָאנ ןסָאשענסיױא רעּכָא ךיא ּבָאה לָאמ ןטייווצ םּוצ

 זַא ,טקיעמַאּב בָאה ךיא ןעװ ,הקספה רעשּפיה ַא
 יװ ,טרימרָאּפניא קירעהעג ןיוש ןענעז ןדיי יד
 ריּפ ןייק טרעיודעג טשינ טָאה סע .טלָאװעג ּבָאה'כ
 ןרָאװעג זיא רעמיצ ןיימ ןּוא סעדנוקעס טקעז ויּב
 ,ןגירקעג ארומ יױזַא רימ רַאפ טָאה ןעמ .קידיײל
 ּוצ רעװש ןעמּוקעגנָא ןגוָאמ ףיוא רימ זיא'ס זַא
 -עכער יד ןלָאצַאּב ריא ןּוא עטסָאּבעלאּב יד ןעעז
 ףָאנרעד רימ ןּבָאה רעטיילנַאּב עניימ יװ ,גנונ
 8 ןיא ןּפָאלטנא לארשייינּב עלַא ןענעז ,טלייצרעד
 -עה יװ ןגעלעג ןענעז ייז ּואוו ,לַאטש-ּוק ןקיצומש
 טשינרָאג זיא סָאד .ןרעדנַא ןרעּביא רענייא גניר

 טלָאװצג ּבָאה ךיא .טָאדקענַא רעשיגָאלַארענימ ןייק
 טשינ רעכיז ךיז ריא טלָאװ ,ייּברעד ןייז טלָאז ריא
 ןײלַא ךיא ;רעטכעלעג רַאּפ ןטלַאהנײא טנעקעג
 -רעד .ןכַאל ּוצ טשינ ןטלַאהעגנייא םיוק ךימ ּבָאה
 ךייא טייצ ןּוא ּור טאהעג ךיא ּבָאה רעּבָא רַאפ
 סע טלָאװ שרעדנַא וװירַּב ןקיזָאדמעד ןּביײרשּוצנָא
 ,"ךעלגעממּוא ןעוועג

 =ײרשַאּב"עזײר סיסָארַאק ןּופ לייט רעטשרע רעד
 קיטסירעטקַארַאכ רעכעלטניירפמּוא ןייז ּבילּוצ טָאה ןעגנּוּב
 ענייז ןּופ ךס ַא ייּב ןפּורעגסױרַא ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןּופ
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 םיא טָאה ןעמ .טיקנדירפוצמּוא ןַא רעזעל ןּוא טניירפ
 טזײװ סע יװ .טנַארעלָאט טשינ זיא רע זַא ,טקידלּושַאּב
 עפרַאש ץנַאג רַאפרעד טכַאמעג םיא ןעמ טָאה ,סיוא
 קיטינ רַאּפ ןטלַאהעג טָאה יסָארַאק לייוו ,ןפרּואוװרָאפ
 ןסיװעג ַא ןיא דנַאּב | טייװ צ םּוצ המדקה רעד ןיא
 -נגלַאפ טרעלקרעד טָאה ןּוא ןקידלּושטנַא ּוצ ךיז ןעניז
 ,ףרּואװרָאפ ַא ןּופ ןשַאװנייר ךָאנ ךיז ףרַאד ךיא , ; סעקיד
 .דנַאל םענּופ ןדיי יד עגונּב טכַאמעג רימ טָאה ןעמ סָאװ
 יב ןּבָאה יײז זַא ,ןעניימ טניירפ עשידנעלסיוא עקינייא
 -ַאג רעקיזָאדרעד ּוצ ץנַארעלָאט קיניײװ ּוצ טקרעמַאּב רימ
 צז ייז זַא ,ןעמּוקסױא ןעק קילּב ןטשרע ןפיוא ןּוא ,עיצ
 עלַא טשינ טריקַאטַא רעּבָא ּבָאה ךיא .טכערעג עקַאט ןענ
 ןענעז תונעט ענימ ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא ןדיי
 סע רעװ ןּוא .ןדיי ערעזנּוא ןגעק ךעלסילשסיוא טדנעװעג
 טימ ךיז לָאז ,טכערעג ךיא ןיּב יצ ,םעד ןיא קּפּוסמ זיא
 ,ןעעז רימ ןלעװ טלָאמעד ןּוא ,ךיא יװ יזט ןנַיקַאג ײז
 ןטייוצ םּוצ המדקה) "ןעװעג םוגמ תמאּב ךיא ּבָאה יצ
 ,(1884 קיצּפײל ןיא ןענישרעד ,לייט

 ַא ןּבעגעג יסָארַאק טָאה לייט ןטייווצ םעניא ךיוא
 טקּוקעג טשינ .ןדיי עשיליוּפ יד ןגעװ ןעגניּבײרשַאּב ייר
 יַאֹּב ָאד ךיוא רע טָאה ,ןפרּואוורָאפ עטנָאמרעד יד ףיוא
 .טסייג ןקיּבלעז םעניא ןדיי יד ןּבירש

 -שטצסַאיּפ ןגעװ - 4. ,לײט רצטװ
 ןַארַאפ ּוליִפֲא ןענעז ָאד, :(1779 יַאמ 14 םעד} ָאנ
 סייװ ךיא ליפיו ףיוא רעּבָא ,ןדיי לסיּב שּביה ַא
 ,בשוּת ןייק טשינ ָאד ייז ןּופ רעקיצנייא ןייק זיא
 ּורעג ױזַא יד עדנערַא ןיא ייז ןטלַאה לייט םּוצ
 ,(תואקשמ ןריצירּבַאפ ּוצ טכער סָאד) עיצַאניּפָארּפ ענעפ
 -עג רעײז טימ ָאד ךיז יז ןעמענרַאפ לייט םּוצ
 .?רעכַאש ןכעלטנייוו

 -יװָאנ ןיא ןענעז ןטסירק יד ץּוחַא,; :13 .ז
 ןּבָאה ייז .ןדיי לסיּב שּביה ַא ןַארַאפ ךיוא אטסַאימ
 -ברעמ םּוצ ןגיל עכלֶעװ ,רעזייה ענעגייא צרעייז
 רעד ןּבעל עגייא ןסַאג ייװצ ,קרַאמ םענּופ טייז
 ,לטעטש רעדנּוזַאּב ַא סּורַא-ױזַא ןדליּב ןּוא רערעדנַא
 עלַא ןּופ עטסגרע יד ןענעז ןעגנּוניואוו צקיזָאדיד זַא
 -ָאדיד טָאה ָאד ךיוא .ןענָאמרעד ּוצ קירעּביא זיא
 טעמּכ טנעה עריא ןיא טּפַאכעגנײרַא המוא עקיז
 ײּברעד רעּבָא ןענעז ייז ,תוסנרּפ עכעלרעגריּב עלַא
 ,"םערָא דימּת

 יד ןשיװצ, :װָאינלעג ןגעװ -- 29 .ז
 ןַארַאפ ןענעז טרָא ןקיזָאדמעד ןּופ רעניואוונייא
 יד ;רעניטש-ףרַאש סיוא ןטעּברַא סָאװ ,עקינייא
 רעדנַאנופ סע ןריפ ןוא ּפָא ייז ייּב סע ןפיוק ןדיי
 ,ידנַאל ןרעּפיא

 ָאדה :װָאשטרַאװָאג ןגעװ - 239 .ז
 .ןדיי ךס ַא ןעניואוו

 רעזײה יד, :עיקסנָאק ןגעװ - 41 .ז

 .ץלָאה ןּופ ןענעז ייּברעד ןסַאג עקירעּביא יד ןיא
 טגױאװַאּב זיא סַאג עסיורג סרעדנּױזַאּב ַא ענייא
 ַא סיוא ןכַאמ ןדיי יד .ןדיי ןּופ ךעלסילשסיוא

 זיּב 4 ןּופ ךרע ןַא) גנורעקלעפַאּב רעד ןּופ קלחטרעפ
 ,"(תושפנ טנזיוט 5

 ןענעז סע, :יגעשזּב ןגצװ - 131 .ז
 יײװצ יו רעמ טנכער ןעמ - ןדי ךס א ןַארַאפ ָאד
 ןצנַאג םעד טעמּכ ןעמענרַאפ ייז .תושּפנ טנזיוט
 -רצלומעג יד ךיוא יװ ,ןסַאג עקימורַא יד ןּוא קרַאמ
 .לייט םּוצ ַאד ךָאנ ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעזייה עט
 ןצנַאג םעװ טנעה ערעיײז ןיא םעד ץּוחַא ןּבָאה יז
 ,תוכאלמ עטסעּב יד ןּוא עיצַאניּפָארּפ יד ,רחסמ
 :132 .ז ."המודכו םיבצק ,רעקעּב ,רענשוריק סלַא
 ןיוש רעזיה ערעסעּב יד ןגיל םעדרעסיוא יװ ױזַא,
 שּודיח ןייק זיא ,טנעה עשידי ןיא גנַאל רָאג ןּופ
 "ּוצ ןבּורח ַאזַא ןיא ךיז ןעניפעג ייז סָאװ ,טשינ
 יב זיא המּוא עטפַאהלקע עקיזָאדיד ּתמחמ .דנַאטש
 -םיוא יו ,ןכַאמ ּוצ בורח יואר רעמ קיטנָאק זנּוא
 ערעקיטכיו ַא ךָאנ ןארַאפ רעּבָא זיא סע .ןעיובוצ
 ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעוײה בור סָאד :הּביס
 תובוח עטלַא טימ טעטסַאלַאּב ןענעז ,טנעה עשידיי
 טשינ ןרָאי ןּופ ןּבָאה םיטַאּבעלַאּב עקיטציא יד ןּוא
 ףזניצ יד טשינ ןּוא ןרק םעד טשינ טלָאצַאּב
 ןרַאפ ןּבָאה םיטַאּבעלַאּב עכעלטסירק עקילָאמַא יד
 תומלוצ ףיוא סעמּוס עסיוועג השּוריּב טזָאלעג ןּבראטש
 רתיל ןּוא ,ךריק ַא רַאפ רעדָא רעטסיולק ַא רַאפ
 רעזייה ערעַײיז טנּכשמרַאפ ּוצרעד ייז ןּבָאה ןוחטּב
 רעדָא ןלָאז םישרוי ערעייז זַא ,יאנּת םעד טימ
 .ןזניצ יד ןלָאצ רעדָא ,םינמּוזמּב טלעג סָאד ןּבעגּפָא
 יד טרעטשעצ רעּבָא ןּבָאה ןעּורמּוא ןּוא תומחלמ יד
 -טסירק יד ןּוא ,תוסנרּפ עכעלרעגריּב יד ןּוא טעטש
 טפיוקרַאפ סנייא ךָאנ סנייא ןּכָאה םישרוי עכעל
 ךיוא ךיז ףיוא ןּבָאה עכלעװ ,ןדיי ּוצ רעזייה ערעייז
 -רעד ּוצ טָאטשנָא רעּבָא .תובוח יד ןעמּונעגרעּביא
 טזָאלעג (ןדיי יד) יז ןּבָאה ,ןתובייחתה ערעייז ןליפ
 טעמּכ ןּבָאה ןּוא ןרעװ בּורח רעמ ץלַא רעזייה יד
 -עג טשינ ןיוש ,ןוניצ ןייק טלָאצעג טשינ לָאמנייק
 טציא טלָאװ ןעמ ןעװ ןּוא .ןרק םעד ןּופ טדצר
 ןטלָאװ ,תובוח עטלַא יד ןענָאמפיוא טלָאװעג וליפא
 ףיוא וליפא טקעלקעג טשינ טנעװ-רעיומ עטלַא יד

 תוסנכה צקיזָאדיד רעּבָא יװ יױזַא .ןזניצ יד ןלָאצּוצּפָא
 ןּופ טצעשזדּויּב םענופ לייט ןסיורג ַא סיוא ןכַאמ
 ןיוש ןּבָאה יז עכלעװ ,סרעטסיולק ןּוא סעּכריק יד
 טכייל ךיז ןעמ ןעק ,ןעמּוקַאּב טשינ גנַאל יװַא
 ןּוא ,ןדייל ןּופרעד ןזּומ ייז קרַאטש יװ ,ןלעטשרָאפ
 טלעפ סע זַא ,סעדייּבעג יד ןופ ןעמ טעז תמאּב
 ןעמ סָאװ ,ןּופרעד טמּוק סָאד .עטסקיטיונ סָאד יז
 ןדיי יד .ןטייהיירפ ליפ ױוזַא ןּבעגעג ןדִיי יד טָאה
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 העייז ַא ךיוא לּוש רעטרציומעג ַא ץּוהַט ָאד ןּבָאה

 צוּפש ןקידחרזמ םייּב תורבקה-תיּב ןקיטפּול םענייש
 ."גרַאּבסָאלש ןּופ

 יד ןופ עלָאר יד ּרעטייוו טּביײרשַאּב יסָארַאק

 ,ץיװָאּכעלָאּב ןופ צירטסּודניא-גרעּביײלּב רעד ןיא ןדיי

 גנוניימ ןייז טיול ,עדנערַא ןיא ןטלַאה ןדיי עכלצוו

 ַא טכַאמעג ןופרעד ןרָאטַאדנערַא עשידיי יד ןּבָאה
 .ָאט ,טסיײװ ריא יװ ,ללכּב ןיּב ךיא םגה, .,ןּברּוח
 טָאה המּוא עקיזָאדיד רעּבָא - ,רע טּפיירש--,טנַארצל
 -גייק טלָאװ ןעמ ; טסטהרַאפ רעייז טכַאמעג ָאד ךיז

 ןּבָאה ייז תוער ליפיװ ןּביױלג טנעקעג טשינ לָאמ
 .141-140 .1) "ןָאטעגנָא דנַאל רעזנּוא ןיא

 זיא ָאד, :געשָאגַאלַאמ ןגעװ - 164 .ז
 םּוצ ךיז ןעמענרַאפ ייז ;ןדִַיי לסיּב שּכיה ַא ןטרַאּפ

 ."הכאלמ טימ לייט םּוצ ,וחסמ טימ לייט

 טקַארק יב װַאלסיזדָאװ ןגצוװ--169 .ז

 ,ןדיי ליפ רעייז ןַארַאפ ןענעז ָאדע :(נוי ןטנ6)

 ןטפעשעג םינימהילּכ טימ ךיז ןעמענרַאפ עּכלעוװ

 ,"תוסנרּפ ןּוא
 ינויי ןט9 שּוקל ָא ןגצ װ - 201 199 .ז

 ,ןדיי ןּבָאה ,ןּבענעגרעּביא רימ טָאה ןעמ יו, ;(79

 ,טָאטש רעד ןוּפ ןטנעמּוקַאד-סגנּודנירג יד טַיול

 ןופ טדערענּפָא ןיוש ,ןעמּוק רעהַא טרָאטעג טשינ
 רעסיורג רעד ימיזַאק גיניק רעד רעּבָא ,ןעניואוו

 טימ טציילּפרַאפ טָאה ןּוא ןיזטכייל ַא ןעגנַאגַאּב זיא

 .שיקלָא ךיוא ױזַא ,ללכּב דנַאל עצנַאג סָאד ןדיי

 -יוא דנּומגיז ייז טָאה ןרעייז גצליוװירּפ ןקיזָאדמעד

 -גיז - םיא ךָאנ ןּוא טקיטעטשַאּב רעטעּפש טסּוג
 :טנָאזעג געליווירּפ ןיא טרעװ סרעדנַא ןשיװצ ן|} דנומ
 ,04 סזתתספ 446861 ֹות תת0)8ענ 2010ת18 58

 6618ת 118551, עמסעס8!?טזסזג ףט8זתסטת0ט6, ןק8/1-

 161 86 6ת:15018ת1 1126/6 64610616 ט8168ת4",

 -עטשַאּב רעדיװ טָאה געליווירּפ ןקיּבלעזמעד
 רָאי ןיא ןּוא 1636 רָאי ןיא שוװ| װַאלסידַאלװ טקיט
 טָאה רעכלעוו ,רימיזַאק ןַאהָאי גיניק רעד - 4
 :ןּבעגעגּוצ ךיז ןּופ ךָאנ ּוצרעד ןּוא טקיטעטשַאּכ
 ע0תות18 }168, קע101168018 6601648 00ת50640010654

 קס556810ת65 640תתסעשתמ !?טתססעשטנות 8048, 6ת0ק110-

 תס9פ, ט6260100ת65, טֿפט5 59ת880286 6? 10005 56-

 , קט16686"?

 (ןדיי יד) יז ןּביג ,ףיורעד טקּוקעג טשינ

 ןּופ עדָאװעיָאװ רעד רָאנ ,טשינרָאג גיניק םעד
 .קנעשעג ןטמיטשַאּב טסעפ טשינ ַא טגירק עקָארק
 ןּבָאה ןדיי יד זַא ,טרעכיזרַאפ ּוליפא ךימ טָאה ןצמ

 ,רעּבָא ,רעױמ-טָאטש םעד ץּוחמ טניואוועג לָאמַא

 -עגּוצ ןצוועג לּוש עטלַא יד ןיוש זיא ,צז ךיא יוװ

 ןיא סע ;ןרעמ"-טָאטש םענּופ םערּוט ַא וצ טיוּב

 טשרע ךיז ןּבָאה ןדיי יד זַא ,קיטכיר טשינ ןכּב
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 ןעמ .טעבנגעגניירַא רעהַש טייצ רעטסיינ רעד ןיא
 סָאװ ןּופ .תושפנ עשידיי 100 ךרע ןַא ָאד טנכער
 .םײרגַאּבמּוא זיא טּבעל ייז ןופ לייט רעטסערג רעד
 -עּמָא םּוׁש ןייק טשינ ייז ייב טעז ןעמ תמחמ ,ךצל
 ךיז יז ןעמענרַאפ הכאלמ טימ ןוא לדנַאה םענ
 יד סָאװ ,ןרעײטש עטלַא יד ,קיגיװ ץנַאג ךיוא
 רעייז ןעװעג ןענעז ,גיניק םצד טלָאצעג טָאה טָאטש
 ןּוא ייווצ ןלָאצ םיא ייז ןגעלּפ גנוניורק רעד ּוצ .ןיילק
 סקעז - ךעלרצי טלעגרופ צסיװעג ןּוא (ןדליגנ קיסיירד
 ןַאד טּבײרשַאּב יסָארַאק .'ןדליג קיצגײנ ןּוא
 רעכלעװ ,שיקלָא ןּופ דנאטשליואו ןקידרעירפ םעד
 ןפיוה ַא זיאס, :ןלַאּפעג קרַאטש טציא רעּבָא זיא
 פקּפוק ַא טניואו תוברוח יד ןיא ןּוא ,ל?גיצ
 יד ,ןדי למיװעג ַא ןּוא ןשטנעמ עּפעלקילגמּוא
 "!םילבה לבה ויא הלודג עכעלשטנעמ עצנַאג

 ןדי, :שזצימלטקס ןגעװ - 24 .ז
 -טנָאיַאמ עכעלטסייג עלַא ןיא ללכּב יװ ,ָאד ןרָאט
 ןעמ ןעק ײז ןָא ךיוא רעּבָא ,ןעניואו טשינ ,סעק
 סָאװ ,ץלַא ןגירק רעמערק ןכעלטסירק םייּב .ָאד
 ךיילגרַאפ ןיא טָאה טרָא רעקיזָאדרעד ןּוא ,ףרַאדיּמ
 ."עקָארק יװ לדנַאה ןרעסערג ַא
 סָאװ ,ןדיי ַא ןגעוו יסָארַאק טלייצרעד 252 .ז ףיוא

 ןיא ץלַאז ןּבָארג טזָאלעג ןפוא ןשירעלדגיווש ַא ףיוא טָאה
 טָאה (ןָא טשינ רע טיג ןעמָאנ ןייז דיי ַא רענייא .ָאקסּוּב
 ,שטציּב ןיא ןַאלעטסַאק םענּופ גנוציטשרעטנּוא רעד טימ
 -טע ּוצ סעיצַאדנעמָאקער ןּבעגעֶג ךיוא םיא טָאה רעכלעוו
 ףיורעד טָאה רע ןעמעװ ייּב ,םיּבשוּת עכעלגעמרַאפ עכצל
 םנסּומּוצ ןּבָארגּוצסױא ווורפ םעד טכַאמעג -- ,טלעג ןגירקעג
 רעד יװ םעדכָאנ ,עטכַאש ַא ָאקסוּב ייּב גרַאּב-טָאטש טייּב
 טשינ ךיז טָאה ּבּורג-ץלַאז ַא טרָאד ןעניפעגּוצסיוא ווּורּפ
 ןייז ףיוא ןּוא טגָאזעגּפָא ןדיי םעד ןעמ טָאה ,ןּבענעגנייא
 ןּופ חלגילַארדעטַאק רעד טמיטשַאּב ןרָאװעג זיא טרָא
 ערעסערג ַא ןגירקעג ךָאנ ּוצרעד טָאה רעכלעוו ,עקָארק
 טָאה ןעמ .טעּברַא יד ןריפ ּוצ רעטייוו ידּכ ,טלעג עּמּוס
 -ַאק .גלָאפרע ןָא רעּבָא ,טייצ ערעגנעל ַא ךָאג ןּבָארגעג
 טרָאד זַא ,טרעלקרעד ןבָאה רעּברעפ רָאסעּפָארּפ ןּוא יסָאר
 רָאנ ןענעז סע ,טשינ ץלַאז ןייק טּפיוהרעּביא ךיז טניפעג
 ףעד טָאה ףיורעד .ןרוּפש-ץלַאז עכַאװש ץנאג ןארַאפ
 יּוצּפָא לעפַאּב ַא ןּבעגעג ףיה רעכעלגיניק רעװעשרַאװ
 .ָאקסּוּב ןיא טעּברַא יד ןלעטש

 -רימָאדנַאס עצילשיװ ןגעװ - 291 .ז
 ןטכירעג-דָארג יד ּבילּוצ טלָאװ לטעטש סָאד, :(יקס
 ,ךרוד ָאד טייג סָאװ ,טקַארט םעד ןּוא גאטדנַאל ןּופ
 סע יװ ,דנַאטשּוצ ןרעסעּב ַא ךסַא ןיא ןייז טנעקעג
 ןיא לטעטש סָאד עכלעוו טימ ,ןדיי יד רעּבָא ,טציא זיא
 -טסירק םייּב תוסנרּפ עלַא ּוצ ָאד ךיוא ןעמענ ,לופ
 ףעלסילשסיוא טעמּכ ןּומ רעכלעװ ,רעגריּב ןכעל
 ."טעּברַאידרע לסיּב ןייז ןּופ ןּבעל
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 סקָאק םַאילייו .ש

 ((טג118נ0 ס086) ?)

 םעד ןריוּבעג ;רעדנזיר רעשילגנע רעטנַאקַאּב ַא
 -גָאל ןיא ךיוא) ןּברָאטשעג :ןָאדנָאל ןיא 1747 ץרעמ ןט7
 םעד ןקידנע ןכָאנ זיא .1828 רַאּונַאי ןט16 םעד (ָאד
 רעדנעל עשיעּפָארײא עלַא טעמּכ ןרָאפעגסיױא םוידוטש
 ענייז ןּבעגעגרעּביא ןעגנּוּבײרשַאּב ייר ַא ןיא טָאה ןּוא
 .ײרשַאּב.עיר עטסקיטכיװ ענייז ּוצ .ןקורדנייא-עזייר
 .ילָאּפ ,עכעלריטַאנ יד רעּביֹא ןציקס, :ןרעהעג ןעגנוּב
 ,"ץייווש רעד ןיא ןשינעטלעהרַאפ עכעלרעגריּב ןּוא עשיט
 יּפש ןּוא תוסיפּת יד רעּביא טכירַאּב, 1779 ןָאדנָאל
 ,1184 ,"קרַאמענעד ןּוא ןדעװש ,דנַאלסּור ןיא ןלָאט
 .דנעּב יירד

 ןּוא רעקירָאטסיה סלַא טנאקַאּב ךיוא זיא סקָאק
 ןענעז קיטכיװ ןּוא לּופטרעװ סרעדנּוזַאּב .טסירַאומעמ
 .סיה ענייז ןוא לָאּפלַאװ טרעּבָאר ןגעװ ןרַאומעמ ענייז
 ןגצוו ,עינַאּפש ןיא ןענָאּברּוּב יד ןגעװ ןטעּברַא עשירָאט
 יא סעזײרז--קרעװ ןייז ןיא .דנַא .א רעגרּוּבסּבַאה יד
 .ענעד ןּוא ןדעװש ,דנַאלסּור ,ןליוּפ רצּב
 ַא ןיא ךיוא) 1784 ןָאדנָאל ןיא ןענישרעד ,?"קרַאמ
 ןרָאי יד ןיא לעצטעּפ .י ןופ גנוצעזרעּביא רעשישטייד
 - ןילרעּב ןיא 1890 רָאי ןיא ןוא ךיריצ ןיא 1792-6
 .עזייר עטסיינ ןוא עטסעּב יד ןופ גנולמַאז, רעד ןיא
 .ייא טכַאמעג סקָאק טָאה - ,(אאא דנַאּב ,"ןעגנוּביײרשאּב
 ןיא ןדיי יד ןגעװ ןעגנוקרעמאּב עטנכייצעגסיוא עקינ
 יה ןצרּוק ַא ךָאנ :עטיל ןיא רעּבָא סרעדנּוזַאּב ,,ןליוּפ
 עטכישעג יד טּבײרשַאּב רע ּואו ,ריפניירַא ןשירָאטס
 זיא ןדיי יד זַא ,ןָא טוײװ ןּוא ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןּופ
 ןַאי ןופ הלשממ רעד רעטנּוא טוג סרעדנּוזַאּב ןעגנַאגעג
 :סָאװ טָא רע טלייצרעד ,יקסעיּבָאס

 ןגירק ּוצ טימַאּב ןַײמ ּבָאה ךיא , 2100 .ז
 ךיא ;ןדיי לָאצ רעד ןּופ המישר עכעלניײשרָאװ ַא
 רעייז זיא סָאד זַא ,טגייצרעּביא רעּבָא ךיז ּבָאה
 ,ןדיי עלַא סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ ,רעװש
 רעײטשּפָאק ךעלרעי ןלָאצ ,ןעיורפ ןוא רענעמ
 .רעכיּב יד ןיא ןגָארטעגנײרַא ןייז ןכּב ןזומ ןוא
 ,ןליופ ןיא ןּבָאה רעײטשּפָאק ןטצעל םעד טול
 ןעק ןעמ דיי 186871 טּבעלעג ,עטיל ץוחַא
 ןדיי לָאצ עניימעגלא יד זַא ,ןייז רעשמ רעּבירעד
 ./600.000 ָאד טפערטַאּב

 -יל ךרוד העיסנ רעזנוא ףיוא , :167-166 יז
 .מּוא יד ןלַאפעגפיוא סרעדנוזַאּב זנוא ןענעז עט
 ןיא קיטנאק ןּבָאה עכלעװ ,ןדיי תונחמ עכעלדנע

 7) םגס6סתּבזש 03 ח8:10תה) 3108:8קתע

 .499--491 .ז ,81/ דנאּב ,1887 ןָאדנַאּפ

 8) 41ע80615 1410 201846, 205512 כ6666ת 8תס

 םסתתתמ:ע"ג ., 10ת8סת 1784 (דגעב ַײרד)
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 ךיז ןעניפעג יז םגה - ,םּוטגָאצרעה ןקיזָאדמעד
 .יִלוּפ עלַא ןיא לָאצ רעסיורג רעייז ַא ןיא ךיוא
 .רַאװק .טּפיוה רעייז טַיוּבעגפיוא -- ,ןצניװָארּפ עש
 - רעשטצמלָאד ַא ןיא ךיז ריא טקיטיונ .ריט
 ַא ןיא ריא טמּוק ;ןדיי ַא ךייא ןעמ טגנערּב
 טפרַאד ;דיי ַא סָאּבעלַאּב רעד זיא -- הינסכא
 ַא ןגרָאזאּב ךייא סָאד טעװ - דרעפ-טסָאּפ ריא
 טליװ דיי ַא רעדיװ זיא ןַאמרּופ רעד ןּוא ,דיי
 .דיי ַא רעלטימרַאּפ רעד זיא - ןפיוק סעּפע ריא
 .ײא ןיא דנאל עקיצנייא סָאד רשפא ןיא עטיל
 ;טעּברַא-דרע טימ ךיז ןקיטפעשאּב ןדיי ּואו ,עּפָאר
 םּוטגָאצרעה ןקיוָאד ןכרּוד העיסנ רעזנוא ףיוא
 ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןדיי ןעעזעג טּפָא רימ ןגָאה
 ייה ןעמענּפָארַא ,ןדיינש ,ןעייז טימ טקיטפעשַאּב
 ."תוכאלמ עכעלטפאשטריװדנַאל ערעדנַא טימ ןּוא

 צ קַא ה ,ה רַאזַאהטלַצאּב .ש

9 (2200064 .11 /2110858) 

 ;ןַאטערּב ,עקוק ןיא 1729 רָאי ןיא ןריוּבעג
 וטש טָאה .ןיװ ןיא 1815 רַאּונַאי ןט10 םעד ןּברָאטשעג
 רעסיוא ךיז טָאה ןּוא ןיצידעמ ןוא עיגָאלָאליפ טריד
 .טע טימ ךָאנ טקיטפעשַאּב קיטקַארּפ רעשיניצידעמ ןייז
 .ּביז רעד תעּב .קינַאטַאּב ןוא עיגָאלַארענימ ,עיפַארגָאנ
 ףליהעג-רָאטקָאד סלַא טנידעג רע טָאה המחלמ רעקירָאי
 זיא 1780 רָאי ןיא ןוא ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןיא
 .עּפש .םואעציל רעכַאּבייל ןיא רָאסעּפָארּפ ןרָאװעג רע
 ןיא רָאסעּפָארּפ סלַא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא רע זיא רעט
 ןּופ ךשמ ןיֵא טָאה רע ואװ ,טעטיזרצווינוא רעגרעּבמעל
 .רוטַאנ ןופ ערדעטַאק יד ןעמּונרַאּפ 1810-1788 ןרָאי יד
 טכַארּברַאפ רע טָאה ןרָאי עטצעל ענייז ,עטכישעג
 .ןיוו ןיא

 .ונעגרעטנוא עקַאה טָאה 1786-1779 ןרָאי יד ןיא
 ןּפלַא יד ךרוד עזיירּפגנושרָאּפ עכעלטפאשנסיוו ַא ןעמ
 ךיוא ןטלַאהטנַא ןעגנוּבײרשַאּב-עוייר ענייז .ןטַאּפרַאק ןוא
 .לָאפ ןּוא עשיפארגָאנטע ןגעוו ןעגנולייטטימ עלופטרעצוו
 .ניא ןרעדנוזאּב ַא טָאה זנוא ראפ .ןגארפ עשיטסירָאלק
 .ַאקיויפ עטסיינ סצקַאה; גנוּבײרשַאּב ןייז סערעט
 1788 ןרָאי יד ןיא עזייר עשיטילָאּפ.שיל
 .יטַאמרַאס ןוא עשיצַאד יד ךרוד 1789 ןוא
 יגרעּבנרי "ןטַאּפרַאק עקידנופצ רעדָא עש
 רעכלעװ ,עקַאה .401791 - לַײט || ,1790 - לייט }
 טָאה ,ןטַאּפרַאק יד ןיא טעטש עלא טעמּכ טכוזאּב טָאה

 9) 21126זװסנת6 66ט190ת6 2108:8ץתנ6, 200 .ז ,8 דנאּב.
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 ַא ןזיװעגסיױורַא ךיוא

 ןדיי עשילױּפ יד ןּופ

 ןבעל םּוצ סערעטניא ןרעדנוזַאּב

 .ַארַאק יד ןעגנּוּביירשאּב ענייז ןיא טּבױל עקַאה
 טנגעג רעד ןיא טנַאקַאּב ךיז טָאה רע עכלעװ טימ ,רעמיא
 סױרַא ךיז רע טגָאז ןדיי ןגעװ ןגעקַאד ;שטילַאה ןופ
 ; ןושלה הזּב

 סָאד ןליוּפ ןיא ָאד זיא דיי רעתמא רעד,
 עטַאװערזח ,עטסכעלקילגמּוא ,עשינדהּפ ,עטסטנלע
 ּוצ ,ןעיירעלדניװש ץוח א) םיטרפ ךס ַא ןיא ןּוא
 .ַאנ סָאד ךיוא (קיעפ ןטסעּבמַא ןענעז ןדיי סָאװ
 לָאמנייק ךָאנ .דנַאל ןצנַאג ןיא קלָאפ עטסשיר
 אשמ ערעװש .ַאזַא ןעװעג טשינ עיצַאנ ַא זיא
 יז זיא ךָאד ןּוא .עקיזָאדיד יװ ,הכּולמ רעד רַאפ
 יטלעװ רעד ףיוא המּוא עטסטרעװסנרעױדַאּב יד

 .טלעג יד ןענעז סע רערעװש סָאװ, :201 יז
 ,ןדיי ייּב סױרַא טסערּפ ןעמ סָאװ ,ןעננּורעדָאּפ
 ."ןטסירק יד יז ןעלדניוושאּב רעמ ץלַא

 יװ ,עגַארּפ רעד טימ ןַאד ךיז טקיטפעשאּב עקַאה .
 ןּוא ןשרעדנַארעּביא ןדיי יד טנעקעג טלָאװ ןעמ יוװַא
 לּכ'םדוק .רעגריּב .הכּולמ עכעלצונ ייז ןופ ןכַאמ
 ,(,81:61*) "בורצ , םעד ןכַאמ לטבמ טפרַאדַאּב ןעמ טלָאװ
 .רַאפ ןּוא גָאטנּוז ןכעלטסירק ןטימ תּבש םעד ןטייּברַאפ
 .יו .טכיל ןדניצנָא טכַאנ ּוצ גָאטײרפ ןדיי יד ןרעװ
 יד רעּבױז ןטלַאה ּוצ ןעניואוועגּוצ ייז ןעמ זּומ רעט
 -רעזייה

 .סוא רעקיזָאדרעד רעּבָא בוא, :202 יז
 .כָאנ ןלעװ טשינ לָאז ןימ ןכעלשטנעמ ןּופ ףרּואוו
 יד ץּוחַא ,ייז ןּופ םענייק ןעמ טלָאװ ןַאד ,ןּבעג
 הנּותח ןּביױלרעד טפרַאדעג טשינ ,רעדניק עטסטלע
 יד יװ ןּברַאטשסױא ייז ןזָאל ּוצ ידּכ ,ןּבָאה
 ."ןכַאנָאמ

 .רעד טשינ לָאזמ ,ךיוא טגנַאלראפ עקַאה
 יסנירעשּױקַא עשידיי ןייק ןזָאל

 רעד טגיל טייז:חרזמ ןיא סקניל, :15-14 יז
 זיא לטעטש עקיזָאדסָאד ךיוא .װָאשטָאלז טרָא
 .סעפאּב םעניילק ַא טָאה ןּוא ןפָא ינַאזעשזּב יװ
 עלַא ןיא יװ יָאד ןּבָאה ןדיי יד -סָאלש ןטקיט
 ןיש ןּבָאה רימ יװ - ,דנַאל ןקיזָאד םענּופ טעטש
 ערעּבױז יד .טנַאהרעּבױא יד -- ,טנָאמרעד ןּביױא
 יייה עשידיי טימ זיולּב ןעמּונראפ ןענעז רעצעלּפ
 יד ןיא טקעטשרַאפ ןעניואוו ןטסירק יד ןּוא ,רעז
 םעד ןיא יװ - ךיוא ךיז טניפעג ָאד ןסַאג עמערָא
 .רעטילימ רעד -- (ינַאזעשזּב) טרָא ןטנָאמרעדנּבױא
 לָאמַא זיא רע ּואֹװ ,דָארּב ןיא טשינ ןּוא ,טמַא
 :ןעוװעג
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 יד ןּוא טָאטש-לדנַאה עיירפ ַא זיא דָארּב
 טקעריד טגיל יז .עיצילַאג ץנַאג ןיא עקיצנייא
 טרָא רעד ןעמעװ ּוצ ,ןילָאװ ןופ ץענערג םייּב
 רעקיטָאלּב ַא ןיא ,טרעהעג ןטייצראפ עקאט טָאה
 םילשורי עתמא סָאד זיא טָאטש עקיזָאדיד .טנגעג
 רעכעלרעסיוא רעד םגה .עיצילַאג ןּוא ןליױּפ ןופ
 .סיורג סרעדנּוזאּב טשינ זיא טָאטש ןּופ ןעזסיוא
 ןעניפעג ,(ענרעצליה ןענעז סעדייּבעג יד) קיטרַא
 ,תושפנ עשידיי 15.000-14:000 ךרצ ןַא ָאד ךָאד ךיז
 .לדניוש ןּופ רעקינייװ רעדָא רעמ ןּבעל עכלעוו
 רעּבָא ןענעז סע ;םצרָא זיא טייהרעמ יד :לדנַאה
 .ימ ןּבלַאה ַא זיּב ןגָאמרַאפ סָאװ ,עקינייא ןַארַאפ
 .ערג ַא זיא ָאד יװ יױזַא .רעמ ןּוא ןדליג ןָאיל
 ןריפוצנײרַא ןטָאּברַאפ זיא'ס ןוא עיצנַאטס-ץענ
 ,עיצילַאג ןייק תורוחס עדמערפ זיא-טשינ-עכלעוו
 עקיזָאדסָאד .ןטינשעגּפָא רעיײז טרָא רעד זיא
 .לעװ ,סָאלש ןטקיטסעפַאּב ַא ךיוא טָאה לטעטש
 ףַארג םעד - לטעטש ןטימ ןעמאזּוצ טרעהעג רעכ
 :?יקצָאטָאּפ

 ָאד ךיוא .לָאּפָאנר ַאט טכּװאּב ךיוא טָאה עקַאה
 ענייז טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,ןדיי יד רע טנכיײצַאּב
 רעד ןּופ ףרואווסיוא םעד יװ ,ןעגנּוקרעמַאּב עקידרעירפ
 םיא ייּב ןדיינש רעסעּב טשינ ,"עסַאר רעכעלשטנעמ,
 .ָארק ןּוא װָאשעשזר ,שטנָאז ןיא ןדיי יד ּפָא
 ךיא ןעגנּוּביײרשאּב-עזייר ענייז ןיא טָאה עקַאה .עק
 -ַאג ןיא עגַארּפןדיי יד טלדנַאהַאּב ךעלריפסיוא ץנַאג
 ,034-205 י|) | ףעזָאי ןּופ טייצ רעד ןיא עיציל

 ייד יי =

 ןגּוצסיוא ןּבעג רימ ןלעװ לקיטרַא ןטייװצ םעניא

 עעמ שּואַאק ,ץיווגיוה ,רַאמַאה :עדנזייר עקידנגלָאפ ןּופ

 -ַאָאי ,עליּפ עד ַאיטרָאפ עד ףַארג ,רעללימ ןַאהָאי ,שיט ַאל עד

 .אּב-עזייר סעמעװ ןיא ,ןָאסנּוַאט ןּוא ָאּפמַארט ,ץלּוש םיכ

 יד ןגעװ ןעגנּוקרעמַאּב עפש א ןעניפעג רימ ןעגנּוּבײרש
 טשינ רָאג קרעוו ערעייז ןיא יז ןּביג בור סָאד .ןדיי עשיליוּפ

 עקינײא רעּבָא .ןדי יד ןּופ גנוּבײרשַאּב עקיצניג ןייק

 ְךָאֹּב ּוצ וירּב סשּוט ַאל עד עהעמ ,לשמל ,יװ ,ייז ןּופ

 טסיײג ןכעלדניירפ ץנַאג ַא ןיא ןּבירשעג ןענעז ,עשרַאמ

 ןיא ןטנּוא ןעגנערּב רימ .ןדיי ּוצ טיטַאּפמיס טימ ןּוא

 זנוא עכלעו ןגעװ ,קרעװ יד ןופ ןעמענ יד לַאניגירָא

 ('ןדייר ּוצ ןעמוקסיוא ךָאנ טו

 :ןעמענ ערעײז ןענעז טָא (*

 1) 0. - ם. הגזתזמב 6, ,86156 ם4טזסת (026:50216-

 5160 תבסה 46 0226 2טז ע155150ה6ת 2:8156110ת6ת 216

 טתס 2טזת /610ת02:50281} השזמהת2סש 586ת8/5/סצ* (018

.(1781 
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 -עזייר ערעדנַא ייר עצנַאג ַא ןַארַאפ רעּבָא ןענעז סע
 ןּופ טפָא ,עּפָאריײא-חרזמ ןּוא ןלױּפ ןגעװ ןעגנּוּבײרשַאּב
 ,טשינרָאג ןעניפעג רימ עכלעוו ןיא ,םירּבחמ ענעעזעגנָא רעייז
 ןגעוו (תורוש עכעלטע רָאנ לָאמַאו טשינרָאג טעמּכ רעדָא

 ץעהזפסתבט תהסה 466 (2121װ6 1780 -- 81 * (116:226ז2 3

 ג3:2, 1804)

 6 הוקהסמפ6 1ס0ט9פ58לת1 ע056קה6 36

 אוה+16 ז{ב+ 561116 6016 46 70:118 66 1165

 ת03886 465 46טצ /8ת0815 6ת 2116ח182ת6, 5516, 80108ת6*

: -(1796 ,02/15) 

 7110 8ס תותת 6תזץ1510171:1647116/ת 560 ה ט124

 216156 6165 116:18ת4615 טסת 2128 תבסה טטג;פסתבש סטזסת

 5שסקזסט556ת 026: :6518ט, :6566ת, 148:18286) 3812,

 ןאטזתקסז8, 8686ת5מטעש) תוטתסתסת; 521223:8, 13ת2, 16ת

 טתס 141826ת1ט:6 תבסה 8026ת טתס 1ץעס1" (36ע1ות, 1795)

 8) 21116:6 1 גזתק 8; ,01645518 2:1646 ט06/

 6810216ת 0466 260280ת1טת26ת 6165 טתקה;;תסַענפסתסת

 ןןטתת65, 461 516 זתסתז 215 תטז םות ק88י 1100216 גת 416-

 86תו 140ת12:616ה טזוט656ת6ת ת8+" (016ת טתס 1,610218,1787).

 9) ח ס מס 6{ 1 ס ש ת5 0 ת, ,1180615 1ת {טתקבזש טט1414

 8 5014 86060ת1+ 0? 16תתּב ות 106 ץסּבי 1792* (1,0ת80ת,1797,

 252 טרעדנּוהרָאי ןט:18 םעניא ןדיי עשיליוּפ ןגעװ עדנזייר עשידנצלסיוא

 -ַאּב םירּבחמ יד םגה ,ןּבעל ןשידי םעד ןגעװ ןּוא ןדיי
 ןּבָאה ַײז עכלעװ ,רעדנעל יד ךעלריפסיוא רעייז ןּביירש
 ןעגנערּב רימ ןלעװ קרעװ עכלעזַא ןּופ המישר יד) טכּוזַאּב
 .(לקיטרַא ןטייווצ םעניא

 2) 6: 48:} 0440 לסת ההטקש112.
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 סעגרַאּפ סעזָאמ ןופ תונורכז יד

 ךַאּבנעּפָא ןיא ףיוה-ןטסיקנַארפ םעד ןגעוו

 ריפנגיירַא

 (ןיו) רעּבלעג .מ .נ ר"ד ןוּפ

 ךָאנ טָאה ןייטש .ל ר"ד רצניּבַאר רעגָארּפ רעד
 ךּוּבלמַאז םעניא טכעלטנפערַאפ קירּוצ רָאי 60 רעּביא טימ
 רעד ןיא ןּוא ןטסיקנַארפ יד ןגעװ גנּולייטימ ַא (1"הוחא,
 ַא ןּופ גנולייצרעד יד רע טגנערּב גנּוליײטימ רעקיזָאד
 .עג יד טַאהעג טָאה סָאװ ,(:נָארּפ ןּופ ןַאמ ןקידובּכּב
 םייּב ךַאּבנעּפָא ןיא טייצ לקיטש ַא ןּבעל ּוצ טייהנגעל
 ר"ד טפּור ןַאמ םעד ןּופ ןעמָאנ םעד .ףיוה-ןטסיקנַארפ
 בקעי ןּופ ףַארגָאיּב רעטנַאקַאּב רעד .ןָא טשינ ןייטש
 טָא טריטיצ רַאַאהזיורק רדנַאטקעלַא ןקנַארּפ
 עיפַארגָאנָאמ ןייז ןּופ דנַאּב ןטייווצ םעניא גנולייטימ יד
 טקרעמַאּב ייּברעד ןּוא ( ?ןטסיקנַארּפ יד ןּוא קנַארּפ
 ,רעּביא טיג ןײטש ר"ד סָאװ ,גנולייצרעד יד זַא ,רע

 ,קיצּפײל ,(5628) 1866 רָאי ןּופ ,80ה8' ְךּוּב-סניײארַאפ (

 .160--154 .ז

 ךוּת ןיא זיא גנולײטימ סנײטש .7 ר"ד ןּופ טסקעט רעד (2

 ןכעלטנפערַאפ רימ סָאװ ,תונורכז יד ןופ טסקעט רעד יװ ,הערעדנַא ןַא

 יוּב ןטיול ןוא רעטיײרּב ןוא רעסערג ליפ תונורכז ערעזנוא ןענעז ללכּב ,ָאד

 טזײװ ןַײטש ר"ד ;גנולײטימ יד יװ ,ערעדנַא ץנַאג רעטקַארַאכ ןוא

 ןנעלדנימ ַא ןופ ךמס ןפיוא גנולײטימ יד טכַאמ רע זַא ,ןָא ןַײלַא

 רע ןעמָאנ סנעמעװ  ,ןָאזרעּפ ַא טימ טַאָהעג טָאה רע סָאװ ,ךערּפשעג

 ןנוא יב ;ןורּכז יּפײלע רע טגנערב ןערּפשעג םעד ,ןָא טשינ טיג

 אפוג ןָאזרע פ יד ס ָא װ ,תונורכז עשיטנעטיוא סָאד ןענעז רעּבָא

 ןטסקעט עדײּב ןענעז רעטוע  ײװצ  ןױא רָאנ ,ןּגירשעגפיוא טָאה

 .שיטנעדיא

 ןופ ןרָאװעג טצּונעגסיוא ךיוא זיא גנּולײטימ סנײטש ר"*ד

 --1868 עלסערּב) "ןטסיקנַארפ יד ןוא קנַארפ, טעּברַא ןַײז ןיא ןצ ע רג

 םעד ןופ ןעמָאנ םעד טנכײצַאּב ץערג טָאה ײּברעד ,(84-72 .ז ; שטײד

 ףרַאד סָאװ) 2, ט. |ס. ןלַאיציניא יד טימ טסיקנַארּפ םעד -- רעלייצרעד

 טלָאװעג טשינ טָאה ןײטש רײד םגה ,(*םײהטרָאּפ ןָאפ סעגרָאּפ. ןטַײדַאּב

 טלָאמעד רעּבָא ,טסיקנַארפ םענעזעװעג םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןקעדטנַא

 -רָאּפ רעדירּב יד זַא ,ןעװעג טשינ דוס ןײק גָארּפ ןיא ןיוש סע זיא

 ךַאּבנעפָא ןיא ףיוה-ןטסיקנַארפ םעד טכויַאּב טנגוי רעד ןיא ןּבָאה סענ

 .ןפָאלטנַא ןטרָאד ןופ ןענַײז ןוא

 סָאװ ,תונורכז יד ןּבירשעגנָא טָאה סעגרָאּפ .רָאי ןכלעוו ןיא

 .ןלעטשוצטסעפ ךעלגעממוא רעדַײל זיא ,ָאד ןכעלטנפערַאפ רימ

 2. א;הטפת 8, ,,//8תא 1 /:8ת41501 קס|פסצ (

 ,170--164 .ז ,11 .ּב ,1895 עקָארק 1796--1816"*

 ןטנַאקַאּב םענּופ טמַאטש ,ןעמָאנ םעד קידנפּורנָא טשינ
 .ןָאפ רעלדע סענרָאּפ דלָאּפָאעל טנַאקירּבַאפ רעגָארּפ
 סעלעטש עקינייא ךיוא טגנערּב רַאַאהזיורק .םייהטרָאּפ
 רָאּפ ַא ןיא ןּביג סָאװ ,גנולייצרעד רעקיזָאד רעד ןּופ
 ףיוה-ןטסיקנַארפ םענּופ בצמ םעד ןגעװ דליּב ַא ןכירטש
 .1799--1798 ןרָאי יד ןיא ךַאּבנעּפָא ןיא

 רעשרָאּפ-ןטסיקנַארפ עקידרעטעּפש יד ןּופ רענייק
 ,גנולייטימ רעד טימ טריסערעטניארַאפ טשינ ךיז טָאה
 ךיז טָאה ןּוא ,טקּורדעגּפָא טָאה ןייטש .ל ר"ד סָאװ
 ,ןלעטשטסעפ ןּוא ןטכױלַאּב ּוצ יז שיטירק טימַאּב טשינ
 .טכערעג רַאַאהזיורק זיא יצ

 םעד ןעניפעג ּוצ טקילגעגּפָא זנּוא טָאה קילְעפּוצ
 םענּופ גנּולמַאז רעד ןיא תונורכז עקיזָאדיד ןּופ טסקעט
 ןטנרעלעג ןּוא רענָאיצקעלָאק ,טַאנעצעמ רעניוװ ןטסּואוװַאּב
 ןיילַא םיײהטרָאּפ-ןָאפ סקַאמ יװ .םײהטרָאּפ-ןָאפ סקַאמ
 .ּפָא קירּוצ ןרָאי טימ רע טָאה ,טלייצרעד רימ טָאה
 ןייז ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,עיּפָאק עקיזָאדיד ןּבירשעג
 רעד טרעהעג סָאװ ,טּפירקסּונַאמ-לַאניגירָא םענּופ ,תּושר
 .גָארּפ ייּב װָאכימז ןיא םיײהטרָאּפ-ןָאפ ַאטסּוגױא יורפ
 -גַארּפ ַא יװ רעמ טשינ ךעלטנגייא זיא טנעמּוקָאד רעד
 הש מ ןרעהעג סָאװ ,ןרַאּומעמ ערעסערג ןּופ טנעמ
 רעדּורּב ןרעגניי ןייז טשינןּוא - ןסעגרָאּפ (סעזָאמ)
 רעּבָא טלעטש רע - .טנכצר רַאַאהזיורק יװ ,דלָאּפָאעל
 רַאפ רוקמ ןלּופטרעװ רעײז ַא קפס-ילּב רָאפ ךיז טימ
 ַאװע ןּופ 'ףיוה רעכַאּבנעּפָא םענּופ עטכישעג רעד
 בקעי רעטָאפ ריא ןּופ עטשרוי רעכעלטנגייא רעד ,קנַארפ
 .סנּבעל םענּופ דליּב רָאלק ַא טיג טנעמּוקָאד רעד ,קנַארפ
 טָאה'מ יו טלייצרעד ,ףיוה-ןטסיקנַארפ םעד ןיא רעגייטש
 סקנַארפ בקעי ןיא רוד ןגנּוי םעד ןעװעג ךירדמ ָאד
 ךיוא םיא ןיא ןעניפעג רימ ,ןגעװ ענייז ןיא ןּוא הרוּת
 -ירּב עריא ןּוא קנַארפ ַאװע ױזַא יװ ,םיטרפ עקיטכיוו
 ,רעטָאפ רעייז ןּופ רעגנעהנָא יד טלדנַאהַצּב ןּבָאה רעד
 :לָאצ רעסיורג ץנַאג ַא ןיא ןעמּוק רעהַא ןגעלפ סָאװ
 יז וַא ,טסּואװעג טָאה'מ עכלעװ ןגעװ ,רצגנעהנָא ענעי
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 טכַארּבעג ךיז טימ ןּבָאה עכלצװ ןּוא ךצלגצעמרַאּפ ןענעז

 יװ ,ןעמּונעגפיוא שרצדנַא ץנַאג ןעמ טָאה ,תונּתמ ענייש

 טנעדַײשַאּב זיולּב ןּבעג ּוצ דיּב ןעװצג ןענצז סָאװ .יד

 .םיקחרמ ןּוּפ ןעמּוק טגעמעג ןּבָאה יײז םגה ,תונוידּפ

 קיטכיוװ ךָאנ זיא טנעמגַארּפ-ןרַאומעמ רצקיזָאדרצד

 -ײרשַאּב עטנַאסערעטניא ַא ךיוא טיג רצ סָאװ ,רַאּפרצד

 ןּכָאה סעגרַאּפ רעדירּב יד סָאװ ,הציסנ רעד ןּופ גנוּב

 ןיק ןעװעג לגר-הלוע ןּבַאה ייז יװ - טכַאמצגכרוד

 ףּבָאלטנַא ןטרָאד ןּופ רעטצּפש ןצנצז ייז יװ ,ךַאּבנעּכָא

 ןיא תוליהק עשידיי יד רֹעּביא טרצדנַאװצג ןּבָאה

 טלאמצד תוליהק צקיזָאדיד ןּבָאה יװ ןּוא דנַאלשטיײד-םורד

 סָאװ ,טימרעד קיטכיװ ךיוא ןענצז תונורכז יד .ןצצזעגסיוא

 -טסיקנַארפ רעד ןּופ רעגנעהנָא עיירט יװ ,ןזַײװַאּב יײז

 המלש הנומאּב טּביולגעג ןּבָאה עכלעװ ,גנוגצװַאּב רעש

 -ניא ןּבָאה ,'ףיוה , ןייז ּוצ ךיז ןגיוצעג ןּוא ןקנַארּפ ןיא

 יצג ןּבָאה ייז יו ,םעדכָאנ ןּביױלג םצד ןריולרַאפ ןצנַאג

 -עגנָא ןּוא ,ןגיוא ענעגייא ערצײז טימ "ףיוה, םעד ןצצז

 ףיא יוװ ,גנּונעװַאּב רעצנַאג רעד ףיוא ןקוק ּוצ ןּבױה

 .תואמר ןַימ  ַא

 .ש טַײד ןיא ןרָאװעג ןּבירשעג ןענעז תונורכז יד

 עסיוצג ַײז ןּבָאה טקנוּפדנַאטש ןשירַארעטיל-ןייר םענופ

 ןּוא רעטכיײל ַא ןיא ןּבירשעג ןענעז ַײז רעֶּבַא ,תונורסה

 עטפָא יד ןענעז שיטסירצעטקַארַאכ .ךַארּבש רעקידצּבצל

 טנצָאנ ןענצז סָאװ ,ןקּורדסיױא רצדָא רעטרצוו עשיצרּבצה

 .טייצ רענצי ןיא ןדִיי יד ןּופ ךַארּפש רעטדצרצג רעד ּוצ

 ןיא סצגרָאּפ סצזָאמ תונורכז יד ןּופ רּבחמ רצד

 ןרעטלע עמצרַא ייּב (1781 רָאי ןיא) ןרָאװעג ןריוּבעג

 רעטָאּפ ןייז ןופ זה ןיא רעּבָא טָאה רע .גָארּפ ןיא

 עקידװעגרָאז ןּוא עטּוג ַא ןעמּוקַאּב סעגרָאּפ לאירבג

 .גנניצרצד

 רָאנ טשינ ןעװעג זיא (+ןיילַא סצגרַאּפ לאירבג

 ןיא הצידי ַא טימ שטנעמ ַא ךיוא רָאנ ,ןדמל רעשידִיי ַא

 הדמתה רצרצדנּוזַאּב ַא טימ ."ןטּפַאשנסיװ עכעלטסירקפ

 -ַאטשצנּוצ זיא רע .הלּבק טימ ןּבעגצנּכָא ךיז רע טָאה

 טָאה ןּוא ןּבעל סקנַארפ ייּב ךָאנ ןקנַארפ בקצי ּוצ ןצנ

 יד ןשיװצ רעגנעהנָא םיא רַאפ ןעניװעג ּוצ טימַאּב ךיז

 -ליּבעג ןפוא ַאזַא ףיוא ךיז טָאה'ס ּואװ ,גָארּפ ןיא ןדיי

 סָאװ ,עּפּורג ענעסָאלשעג צקידנטַײדַאּב ץנַאג ַא טעד

 -ָארּפ רצכושה רעטנַאקַאּב רעד ןופ טמַאטש סעגרָאּפ לאירבנ (4

 --סעגרָאּפ השמ ןסַײהעג טָאה ועטַאּפ ןַײז .ָאריּפש--סעגרָאּפ התּפשמ רעג

 ןפורצג ךיוא םיא טָאה'מ -- סענּרַאּפ לאיובג ,(1772 .טשצג)} ַאריּפשס

 רָאי ןיא .1524--ןּברָאטשעג ,1738 רָאי ןיא ןריוּבעג זיא -- סַאירָאּפ

 בר רצגָארּפ םענופ רעטכָאפ רעד טימ טַאהעג הנותה רצ טָאה 8

 -בעט 3 ןוא ןיז 3 -- רצדניק 6 טַאהעג ןּבָאה ײז ,ץירַאסַאק ּבײל 'ר

 דלָאּפָאצל ןוא -- תונורבז יד ןופ רּבחמ ד -- (השמ) סצזָאמ .רעט

 .צטסגניי יד ןעװצג ןענצז (בַײל-הדוהי)

 תוהּפשמ; ,ק ָאה .ש :צֹז סענרַאּפ צילימַאּכ רעד ןגצװ

 עילימַאפ רצד ןופ םיוּב רצשיגָאלַאצנעג ;ךיוא ,1892 גרוּבסערפ ,ג ָא ר פ

 .(קורד-טַאווירּפ) םַײהטרָאּפ
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 תַאפ רעקידנעטש ַא ןיא ןענַאטשעג ןקנַארפ טימ זיא

 .גנודניּב

 1168 רָאי םעניא ךרעּב ןיוש ןּבָאה ןטסיקנַארּפ יד

 ןרעמ ןיא צדנַאגַאּכָארּפ א טריּפעג ,טנַאקַאּב זיא'ס יװ
 -עג טלָאמעד זיא סָאװ ,קנארפ בקעי .הרוּת סקנַארפ רַאפ

 -רעד טָאה ,גנוטסעפ רצװָאכָאטסנעשט ןיא טריטסערַא ןסעז
 רַאפ זיא ןרעמ ןיא .הסיפּת רעד ןופ טקיטּומרע וצ

 יד .ןדָאּב רעקיצניג ץנַאג ַא ןעװעג טעּבוַא רעקיזאדרעד

 רעד ןיא טרירטנעצנָאק ךעלכאזטּפיוה ךיז ןּצָאה ןטסיקנארפ
 יד ןופ ךאנ ןּצָאהס ּואװ ,הליהק רעשידיי רעצינסָארּפ

 נסָארּפ עלעּבייל קיניבציתּבש ןטנאקַאּב םעד ןופ ןטייצ

 ןּבָאה עטצעל יד .סעקיניבצ-יתּבש עמייהעג טּבעלעג (5רעצ

 ןטסיקנַארפ יד וצ עיטַאּפמיס טימ ןגױצַאּב רעטעּפש ךיז
 ענעי ןעװ  ,לּבירַאפ ןייק טַאהעג טשינ וליּפַא ןּבָאה ןוא

 ןיא .טדמשצנּפָא (1759) חוּכיו רעגרעּבמעל ןכָאנ ךיז ןּבָאה

 -טנא ןקנַארפ רַאפ עדנַאגַאּפָארּכ עויטקַא ןַא טָאה ןרעמ
 -נעּבייא ןתנוי 'ו ןטמיראּב םנופ ןוז רעטסגניי רעד ךיוא טלקיוו

 ףלָאװ - ןצמייּב ןיא םינּברה-שאר רעד -- (רעגערּפ ןתנוי) ץיש

 -עכארּפשצגסיוא ןַט טימ שטנצמ ַא ןצװעג זיא סאד .ץישנעּבײא

 יד טַימ ןעגנודניּברַאּפ יד קנַאדַא .רוטַאנ רעשיטסירוטנַאװַא רצנ

 עשידַיי יד ןיא ןצלמיט ץישנעּביא ףלָאװ טנעלּפ ןטסיקנארּפ

 -עג ןענעדרָאנײא וליפַא טגעלפ רע ,ןרעמ ןופ תוליהק
 גנילירפ .םִילּבוקמ ןוא סעקיניבצ-יתּבש ןופ -תופיסא עמייה

 ןוא ץינסָארּפ ןיק ןעמוקעג ןטסיקנארפ ייווצ ןענעז 9

 -רעד ייז לָאז רע ,רעיײטשרָאּפ-הליהק םייּב טלעוּפעג ןּבָאה

 סָאד .לוש רעד ןיא השרד עכעלטנפע ַא ןטלאה וצ ןּביױל

 רעדילגטימ-הליהק יד ןופ לייט ַא ייּב ןפורעגסױרַא טאה
 םצד ּבילוצ זיא הליהק רעד ןיא ןוא טייקנדירפוצמוא ַא

 -נארפ יד ןּבָאה ץינסָארּפ ןופ .תקולחמ ַא ּוצ ןעמוקעג

 ךיוא רעגנעהנָא ןעניװצג ּוצ טווּורּפעג םיחילש עשיטסיק
 ירַאעג ןּבָאה ייז .גָארּפ ןיא לּכ'םדוק ןוא ןעמייּב ןיא

 יז ןענעז ךאד - ,טיײקיטכיזרָאּפ סיורג טימ םוטצמּוא טעּב
 יעגנײרַא ױדנַאל לאקזחי 'ר בר רעגָארּפ ןטנאקאּב םענופ

 (1793 1720) ױדנַאל לאקזחי 'ר .םרח ןיא ןרָאװעג ןפראוו
 לָאימ ,םלוע םעד ןצװעג ריהזמ תושרד ענייז ןיא טאה

 עטקעס צשיסרוקיּפא יד סָאװ ,ץענ יד ןופ ןטיה ךיז

 .(6 סיוא טײרּפש

 ,(שטַײר) צטכישעג סצע רב :עז רעצינסָארּפ עלעּבַײל ןגעװ (5

 .4/8 ,336 ,334 ,321 ןטײז ,א רֹנַאַּב

 ,{סלעקעלפ| סלקלפ דוד ןצ רזעילא ;םעד ןגעװ עז (6

 יד יא סָא .ד"כ 'יצ ,'ב 'ד-ג"כ 'ע ,1850 גָארּפ ,"דוד תבהא
 :(םירּוציק טימ) עלצטש

 םירחהו ןילופ ץראב ותנחצ ץורשל אמסה ץרשה לחה רשאכ ,

 האמר בקעי תא תורנ יובכבו רפוש תציקתב אתצש יודנ םרת רורצב

 ,ןַילע שודק םע ומיכסה םימשה ןמו .והינימפ בצה תא והערמ תזוחאו

 ויצלה רזא ..,םיעשרה ורזפתנו אוש ילבהמ הלובתתו תלובהה הדרכתנו

 ל?אקזחי 'ר בר רעד טימרעד טנײמעג| הבות תמחלמ םדגנכ םהלהל

 םמש תא ההמו המרח דע םפדרו הבצוּת םהינבו הבצות םה ןיודנל
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 רעד ןופ ןרָאװעג טיײרפַאּב זיא קנַארפ בקצי זַא
 ּוקעג וַאּפָארט רעּביא זיא ןּוא הסיפּת רעװָאכָאטסנעשט
 ןּוא ןרעמ ןיא רע טָאה ,ןירּב ןייק 1773 רָאי ןיא ןעמ
 ןיוש ,הליהק רעשידיי רעדעי ןיא טעמּכ ,ןעמייב ןיא
 .געהנָא ענייז ןּופ סעּפּורג עקידנטיײדַאּב ץנַאג ןענופעג
 יד סָאװ ,טשינ רעדנּואװ ןייק רעּבירעד זיא סע. .רעג
 ,ןּופרעד ןדירפּוצמּוא ןעװעג זיא ןירּב ןיא הליהק עשידיי
 .עבק-תריד ןייז טכאמעג ָאד טָאה קנַארפ בקצי סָאװ
 טָאה הליהק יד .ףמַאק ַא ןּבױהעגנָא םיא ןגק טָאה'מ
 .סױרַא ןקנַארפ לָאז יז ,גנוריגער רעד ןּופ טגנַאלרַאּפ
 :מעד ףיוא טקּוקעג טשינ טָאה גנוריגער יד רעּבָא ,ןקיש
 :טטצישעג רעטיײװ ןקנַארפ טָאה ןּוא םערּוטש ןקיזָאד
 ןּגילקעגרעּבירַא 1786 רָאי םעניא ךיז טָאה קנַארפ זַא
 .ײּב ןּופ ןרָאפעגטימ םיא טימ ןענעז .ךַאּבנעּפָא ןייק
 .יסח עגנוי ןּוא ערעטלע קינייװ טשינ ןרעמ ןּוא ןעמ
 -ָארפ' יד טָא ןּופ ענייז רעגנעהנָא עכייר יד .עניײז םיד
 םימוכס עסיורג ץנאג טימ טגרָאזַאּב םיא ןּבָאה ןצניוו
 ,ןטלַאהעגסיױא םיא ןוא

 ליפ ךיוא ןייז לגר.הלוצ ןגעלפ ךַאּבנעפַא ןייק
 ןעמייּב ןיא טניואוועג ןּבָאה סָאװ ,ןקנארפ ןּופ רעגנעהנָא -

 ןטסעּב ןּופ , ןשטנעמ ןעװעג ןענעז יז ןשיװצ .ןרעמ ןּוא
 ױזַא - תונדמל רעטיורג ןּופ ןוא "רעטקַארַאכ ןשילַארָאמ
 ךָאנ יז טָאה סָאװ ,רעעּב רעטעּפ יז טריו:רעטקַארַאכ
 רעגנעהנָא עכעלגעמרַאּפ יִד .?טנעקעג ךעלנעזרעפ ןיילַא
 טימ ןעמּוק ןּוא תוציסנ עגנַאל ןכַאמכרּוד טּכָא ןגעלפ
 :ראפ ייז ןּבָאה ייּברעד ,ךַאּבנעּפָא ןייק סעילימַאּפ טרעִייז
 סָאװ ,תונוידּפ עטיורג יד ךיוא ;ןטפעשעג ערעייז טזָאל
 .עג טייצ רעד טימ ןּבָאה ,ןקנַארפ ןּבעגעג ןּבָאה יז
 -יא .,ןרָאװעג טמערָארַאפ ןענעז ייז זַא ,ּוצרעד טכַארּב
 טשינ ןיילַא ןּבָאה סָאװ ,ןקנארפ ןּופ רעגנעהנָא עקינ
 ערעייז ךַאּבנעּפָא ןייק טקישענּפָא ןּבָאה ןעמּוק טנעקעג
 יז ןייז ףרצמ ידּכ ,רעטכעט ןּוא ןיז ענעסקַאװרעד

 העשרה תכמ ריכזה תולהקמב שּרד רשא תושרוח ברױבו ץרַאה ברקמ

 ,*תאזה הרוראה

 ?) סם. 6ט5+8ע 8/:1ט{סת'עסז 61, ,,216 6ז0-
 תֹוא 66 1ת065ת206015480? םנטתת', םז;טחת 1897, 88.16,
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 עיצַאּפיסנַאמע העשידי רעד ןופ ראפמעקרָאפ רעטנַאקַאג רעד

 ,,28881 רּושָארּב ןַײז ןיא טנָאמרעד ןָאסנַאמלַאק קַאשז ןליופ ןיא

 ,עשרַאװ) 21-20 .ז פטע 648'1/ 201161 465 20115 סת 20102ת6"
 ער עלַא ןופ אנוש א קידנעײז, ,רע?ײװצ רעד ףעזָאי זוא ,6

 ענײז ןופ ןצירטעגסיורַא (ןטסיקנַארפ יד) ײז טָאה ןעעדיא עײנ עזעיגיל

 טָאה ןקנַארּפ -- קיטכיר טשינ רעּבָא זיא גנּוזײװנָא עקיזָאדיד ."ןצענערג

 טכַאמ רעד ןופ הצע רעד טל ;טקישעגסױרַא טשינ ןירּב ןּופ ןעמ

 ,ךאּבנעּפָא ןייק ןבילקעגרעּבירא רָאנ ךיז רע טָאה

 8) םס616ע 8 ט 6 ז, ,(2690110ת16,1,6תז6ת טח6 2161-

 תטתקספת 2106 26548ת46ת6ת טח40 תססה 269516ת6ת66ת 2611

 216560 56146ת 66/ /(106ת טחס 66/ 1482221ה", םזטתח 1844
.96:7 .5 1 .86 

 258 ךַאּבנעּפָא ןיא ףיוה-ןטסיקנַארּפ םעד ןגעוו תונֹורכז

 טָא טיפ זיא'ס סָאװ .רעריפ םענופ הרוּת-ירתס יד ּוצ
 .(9טְסּואװַאּב טשינ זיא ןרָאװעג רעטעּפש רעדניק יד

 ןיא ןענעז גנּוגעװאּב סקנארפ בקצי ןופ רעגנעהנָא
 ןעװעג גָארּפ ןיא סרעדנּױזַאּב ןּוא ןעמייּב ןּוא ןרעמ
 ןּברָאטשעג זיא קנארפ זַא .טױט סקנארפ ךאנ ּוליפַא
 ןייז ףיוא ןרָאפ ּוצ ןּבױהעגנָא רעגנעהנָא ענייז ןּבָאה
 ןּבָאה תועיסנ עקיזָאדיד .ַאטע רעטכָאט ןייז ּוצ ןּוא רבק
 רעד זַא ,רעטקַארַאכ ןטיירּב ַאזַא ןעמּונעגנָא קיטנָאק
 .עלפ רזצילא 'ר ןשרד רעגָארּפ רעטנאקַאּב רעקיטלָאמעד
 ןפיוא ןטערטּוצסױרַא קיטיונ ראפ ןענּופעג טָאה סלעק
 טָא ןגעק (זיולק-לזיימ רעיינ רעד ןיא) ןפוא ןטספראש
 .ַאֹּב רעשיטסיקנַארּפ ררעצנאג רעד ןגעק ןּוא הילע רעד
 -שאר ּוצ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,השרד ַא ןיא .גנּוגעװ
 .ראפ ּוצ סלעקעלפ רזעילא 'ר טיג (1798 ט"נקת הנשה
 רעקיציװ ייּברעד ןוא רעפרַאש ַא ןיא םלוע םעד ןייטש
 ךעלטנגייא סָאװ .הילע רעד ןּופ תונװּכ עתמא יד םרָאפ
 -מּוא םעניילק םעד טָא ּוצ - רע טגערפ - ךייא טריפ
 סָאװ ,ןשטנעמ ענעי ּוצ ,(ךַאּבנעּפָא) לטעטש ןקידנטײדַאּב
 טליו :ןטסירק ןייק טשינ ןּוא ןדיי ןייק טשינ ןענעז
 -- לַארָאמ ,עיּפָאזָאליּפ ,טּפַאשנסיװרוטַאנ ןרידּוטש טרָאד ריא
 ךָארּפ עטינעג גּונעג דנַאל ןיא זנּוא ייּב ןַארַאּפ טשינ ןעד זיא
 עכעלטסירק יד ןרידּוטש וצ קשה ריא טָאה ?ןרָאסעּפ
 -טסייג ןּוא ןגָאלָאעט עכעלטסירק ןעד ךייא ןלעפ - הרוּת
 טנעק --הלּבקה:תמכח יד ריִא טכּוז ?טרָא ןפיוא ָאד עכצל
 ,םימש-יארי עכעלרע גונעג ןעניפעג טשינ ָאד ןעד ריא
 ןיא יִקּב ןענעז ןּוא הריקח טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ
 --םיקסוּפ ןּוא ארמג ,הרוּת סטָאג ןענרעל ריא טּפיװ ?הלּבק
 .םינדמל גּונעג זנּוא ןשיװצ םשה-ךּורּכ ךָאד רימ ןּבָאה
 ןענרעל ךיז ריא טליו - רעטיוו רע טגערפ - רשפא
 טייל-רעטילימ קינײװ ןעד ריא טָאה - המחלמדיסיסכת
 ?דנאל ןיא ןטשריפ ןּוא םיכלמ יד ייּב ןגעטַארטס ןּוא
 רָאלק סלעקעלפ רועילא 'ר זיא רעטרעװ עטצעל יד טימ)
 -עגנייא ןענעז סָאװ ,םיגהנמ עשירעטילימ יד ףיוא זמרמ
 ןיא טָאה קנארפ בקעי .ץנעדיזער סקנַארפ ןיא ןרָאװעג טריפ
 זיא סָאװ ,ךַאװיּבײל ענעגײא ןַא טריפעגגייא ףיוה ןייז
 ײז .רעגנעהנָא עגנוי עניז ןּופ רקיצ רעד ןענַאטשַאּב
 טרעװ סע יװ ,ןעגנּוּביא עשירעטילימ ךעלגעט ןכאמ ןגעלפ
 -- .(רעטייו עז ;ןסעגרָאּפ ןופ תונורכז יד ןיא טלייצרעד
 ,רעטיװ סלעקעלפ רזעילא 'ר טגערפ ,סָאװ ּבילּוצ ןוא

 רעטעּפ טּבײרש (326 .ז ,11 דנַאּב) קרעװ ןטנָאמרעד ןייז ןיא (9

 ערעַײז טקישעג רעהַא ןּבָאה (ןקנארפ ןּופ רעגנעֶתנָא) עליפ :רעעּב

 .עגנײא ןצָאה טָאװ ,ײװצ העסיוא ןּוא .רעטכעט ןּוא ןיז ענעסקַאװרעד

 יװ--טלָאמעד טייז זיא ,זיוה ןשיקנַארּפ םענּופ ןפָאלטנַא ןּוא ןּגעל רעייז טלעטש

 -וצ ןטרָאד ןּופ ןּבָאה ךיז לָאז רעצימע זַא ,טנַאקַאּבמּוא -- סײװ ךיא טַײװ

 -ניק יד טימ ויא'ס סָאװ ,טשינ ןעמ טסײװ טציא זיּב ןיא ,טרעקעגקיר

 העטעּפ תעּב זא ,רעכיז יװ טעמּכ ןיא סע .*ןרָאװעג רעד

 =ירּב עדַײּב יד הע טנײמ -- ענעפָאלטנַא ײװצ יד ןגעװ טדער רעעּב

 .טנעקעג ךעלנעזרעפ טָאה רע עכלעװ ,סעגרָאּפ רעד



 פ יח נג

 ןּוא רעּבײװ ךיוא רָאנ ,ןליּבטנַאמ רָאנ טשינ ןיהַא ןפיול
 -סירעטקַארַאכ עפרַאש ַא רע טיג ףוס םּוצ ?רעדניִק
 ןּבױלג סָאװ ,ןקנארפ ןופ רעגנעהנָא עװיַאנ יד ןּופ קיט
 ,םיצראה-םע ,ןפרּואווסיוא יד טָא ןופ ,חישמ ןשלַאפ םעד ןיא
 .(10 ןטײקשירַאנ ןיא ןּביױלג סָאװ

 -עז גָארּפ ןיא זַא ,רָאלק ןעמ טעז השרד רעד ןּופ
 -נארפ רעד ןופ רעגנעהנָא ךס ַא ןעװעג טלָאמעד ךָאנ ןענ
 ןייק ףיוה סניּבר םּוצ ןרָאפ ןגעלפ סָאװ ,גגּוגעװַאּב רעשיטסיק
 .(ג1 ךַאּבנעּפָא

 .ניימעג-ןטסיקנַארפ רעגָארּפ רעד ןּופ רעריפ יד ּוצ
 חנ ,ילהעװ סַאנָאי ,רעעּב ןורהא טרעהעג ןּבָאה עד
 לאירבג ךיוא יװ .(שטיווָאקרעצ) יווָאקרעצ המלש ,,ץיװָאסַאק
 ףרַאומעמ רעזנּוא ןּופ רעטָאפ רעד ,סעגרָאּפ (סַאירָאּפ)
 : ,רעּביירש

 ןרָאפ טּפָא ןגעלפ ערעדנַא יד ןּוא סעגרָאּפ לאירבג
 םימּוכס עסיורג ןיהַא ךיז טימ ןריפ ןּוא ךַאּבנעּפָא ןייק
 :קנַארפ ןיא .םיצפח ענרעּבליז ןּוא ענעדלָאג רעדָא טלעג
 ןּוא רעּבליז ןּוא דלָאג סָאד ןצעזּפָא יז ןגעלפ טרּופ
 בקעי רעריפ ןרַאפ תונּתמ ןפיוק טלעג ןטזײלענּפָא ןרַאפ
 ןייא טשינ .רעדניק ענייז רַאפ - רעטעּפש ןּוא .קנַארּפ

 --ה'כ יע ,'דוד תבהא , ,סלקלפ דוד ןּב רזעילא (0

 םעד--םירוציק ענײלק טימ--ָאד ןעגנערּב רימ .'א 'ד -- ו*כ 'ע ,'ב ר

 ;השרד רעד ןּופ טסקעט

 םישנא לצא רעצמ ריעב המש םכישעמ המ ודחי החכונו אנ וכל ,

 דומלל םא ,םייתוכ אלו םיײא אלו םירצמ א ,םירצונ אלו םירבצ אל

 הידאה ךלמה תוירקב ױאצמת אל יכו ,תויסומינו שיפוסוליפ ,תֹויעבט ת"מכח

 דחי םינזורו ץרא יכלמ רתי ןיב וא םלפאזלופו בל למכח ה"רי לסיקה

 ,םישקבמ םתא םירצונה תמכח דמל9 םא .תומכחה לכב םימכחמ םימכה

 םכתקּושת םא .הנידמו הנידמ ,ריעו ריע ?כב םירצונ ינהכ ןיא יכו

 םיאיקבה םימלשו םיארי םלועב םיקלא ירקח ןיא יכו ,הלבקה תמכחל

 םוקמה ךורב ,םיקסופו הרמג דמל7 םכצפח 'ד תרותב םאו .ּוז המכחב

 ,ב7 יהרקח םילודג ,םלועב םיניוצמ םירעש םיוצמ הֹױות ישפות ה"ב

 המחלמפ םכיתועבצאו ברק םכידי דמלל םאו ,,,םיברב הרוּת םידמלמה

 תונידמה ירשו המדאה יכלמ לצא ,המחלמ ידמלמ תואבצ ירש ובר אלה

 םיׂשב ,דמ97 םיאב םישגא םִא ,םכמ לאוש יכנא תחא הלאש דועו .ה"רל

 םירמוא יכ ,החמשב םיקסוע םימימת ,םיאתפ הלא ,..ֹואב המל ףטו

 בקעי רפע ,םוקי ורכע לעו ריזחי הרהמ ,ףיזח ןמושב תושמה םחישמ

 םיעודי המה הלאה םלישנאה אלה ,דוע אלו .ן"כאע העלותו המר רפצו

 םשּה ילעב אל ,הנשמה ילעב אלו ארקמה ילעב א7 ,םיעותעת לשעמב

 םיקיר םישנא ,תויצבטב אלו תוידומלב אל ,ת"פגב אלו דוסב אל ,ת"פיו

 אּרמע בקֹּפי תעלות העלותו המר לע םיתטובה !תומכח ?כמ םירדענה

 .ףהימופל

 ךָאנ ןעװעג גָארּפ ןיא ןענעז גנוגעװאב רעד ןּופ רעגנעהנָא 1

 ןדנואװשרַאפ ןיוש זיא היוה-ןטסיקנַארפ רעד ןפװ ,רעטעּפש ןרָאי טימ

 רָאי םעד ןגעװ תודע רעקידעּבעל 8 טלײצרעד ,לשמל ,יוװַא .ןרָאװעג

 -עג ץלא ךָאנ טלָאמעד ןּבָאה גָארּפ ןיֵא ןטסיקנַארפ יד זַא ,ךרעל 2

 -ירפ יה ,ןסַאמ יד טשינ ּביוא גנּונעװַאּב רעד רַצַּפ ןעניװעג ּוצ טכּוז

 ,וו"צד ,רע ע פ רע ט עפ ;עז) רעגנעהנָא ענלצנייא תֹוחֹּפִה ?כ7 ויא ,רע

 טכעלטנפערַאפ 1845 רָאי ןיא טָאה ילעסע װ .פ ָא רּפ .(340 .ז ,1} .ּב

 ןגעװ ןטלַאהעג טלָאמעד טָאה טסיקנַארפ ַא סָאװ ,השרד עטרעטסײגַאּב 8
 2/614800ע16 104 :עז .עטקעס רעשיטסיקנַאהפ רעד ןופ תובישח רעד
 ןת1510ע10ת6 '026010816'* טסת 1186 טת 10186ת61, 14. 1115.156.

 200 ןַאּבנעּפַא ןיא ףיוה-ןטסיקנַארפ םצד ןגעוװ תונורכו

 ןּוא טרּופקנַארפ ןייק ןרָאפ ּוצ ןעמּוקעגסיוא ייז זיא לָאמ
 ןריּפַאּפ-קנַאּב עטכַארּבעגטימ ערעיײז ןצעזרַאפ ןטרָאד
 -סיוא ןמוזמ םענעמּוקַאּב ןרַאפ ןּוא ,סעיצַאגילּבָא רעדָא
 .רעדירּב עריא ןּוא קנַארפ ַאװע ןּופ תונּכשמ יד ןפיוק

 ,סעגרָאּפ לאירבג זַא ,ךעלריטַאנ רעּבירעד זיא סע
 -עג רעדניק ענייז ךיוא טָאה ,טסיקנַארּפ רעסייה רעד
 .נארפ ןּוא הלּבק ןּופ ןגעװ יד ןיא ןייז ךירדמ טלָאװ
 ןרָאװעג טלַא זיא רעּבײרש-ןרַאומעמ רעזנּוא זַא .םויק
 ןענעקַאּב ּוצ ןּבױהעגנָא רעטָאפ ןייז םיא טָאה רָאי 4
 לאירבג .הלּבק ןּופ תודוס יד טימ ןּוא הרוּת סקנַארּפ טימ
 ןיא ךיז ּוצ ןּוז ןייז ןפּורעגניײרַא לָאמנייא טָאה סעגרָאּפ
 ,הרוּת יד זַא ,רע טּבױלג יצ ,טגערפעג םיא ןּוא רעמיצ
 ,ץלַא טלַאהטנַא ,הלגנּב ןרָאװעג ןּבעגעג זיא יז יװ ױזַא
 ןרַאפ ןוא המשנה-תלואג רעד ראפ קיטיונ זיא'ס סָאװ
 ריּבסמ יײּברעד טָאה סענרָאּפ ןּוא .ןשטנעמ םענּופ קילג
 .עגטימ םיא ןּוא רהוז םענּופ תודוסי יד ןּוז ןייז ןעװעג
 - ץיװָאסַאק חנ - "ונמולש ישנאמ רענייא , זַא ,טלייט
 רעד טֶא ןיא ןייז קסוע ןָא טציא ןּופ םיא טַימ טעװ
 דניק ןטימ ןָא טלָאמעד ןופ טָאה ץיװָאסַאק .רּתסנה-תמכח
 ךיוא םיא טָאה רע רָאנ ,הלּכק טנרעלעג רָאנ טשינ
 הלגתנ זיא קנַארפ זַא ,ןיא קנַארּפ בקעי רעװ טלייצרעד
 חישמ, סלַא ,"םלוצ לש ונוּבר םענּופ חילש , סלַא ןרָאװעג
 -ַאּב ליפ טלמַאורַאפ ךיז ןּבָאה םיא םּורא זַא ,"םיהלא
 ןעמָאנ ןייז ּוצ ךיז ןעיצַאב סָאװ .הרוּת-ידמול עקידנטייד
 טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא .דובּכה-תארי ןטסערג םעד טימ
 זיא רע ןעװ ,ןעװעג הלגמ ןסעגרָאּפ (סצזָאמ) השמ ןעמ
 :נַארּפ רעד ןּופ ןסינמייהעג יד ,דניק גנּוי ַא ןעװעג ךָאנ
 ןעמּונעגנָא טָאה קנַארפ סָאװ ,טקַאפ םעד .עטקעסןטסיק
 סלַא טלעטשעגרַאפ םיא ןעמ טָאה ,הנּומא עשיליױטַאק יד
 .גנּוגייצרעּביא סיוא טכַאמעג טָאה קנַארפ סָאװ ,טירש ַא
 ,סעגרָאּפ ןגנּוי םעד ףיוא ןּבָאה ןעגנּוקעדטנַא עלַא יד
 .בעל א טגָאמרַאפ טָאה ןּוא טּבַאנאּב ןעװעג ויא סָאװ
 ןסיורג א ךעלריטַאנ טכַאמעג ,טנעמַארעּפמעט ןטפַאה
 קשח ןקראטש םעד טקעװרעד םיא ןיא ןּבָאה ןוא םשור
 ןיא ןטסיקנַארּפ יד ןופ "שודק-םוקמ, םעד ןכּוזאּב ּוצ
 ןעװעג זיא רעטָאפ ןייז יװ רעּבא תויה ,ךאּבנעּפָא
 ןגרָאזַאּב וצ םיא תלוכיּב ןעװעג טשינ זיא ןּוא םערָא
 טשינ סעגרָאּפ סצזָאמ טָאה -- ,תואצוה עקיטיונ יד טימ
 טשרע -שטנּואװ ןעמיטניא ןייז ןכעלקריוראפ טנָאקעג
 ןעניד ןייג טפרַאדעג טָאה סעזָאמ ןצוו ,1798 רָאי םעניא
 םיא ןקישּוצּפָא ןסָאלשַאּב רעטָאפ ןייז טָאה ,רעטילימ ןיא
 םעניא ןטצרטנײרַא ןטרָאד לָאז רע ידכּב ,ךַאּבנעּפָא ןייק
 .עגטימ םיא טָאה רעטָאפ רעד .קנַארפ ַאװע ןּופ תושר
 טימ זיא סעזָאמ רעגנּוי רעד ןּוא ,ווירּב-הצלמה ןּבעג
 :םיוא זיא רע ּואװ ,ןדזערד ןייק ןרָאפעגּפָא טשרעּוצ ייז
 ןּופ ןּו םעד - ץישנעּביײא ףלָאװ ןּופ ןרָאװעג ןעמונעג
 -עג ךיז טָאה סָאװ ,ץישנעּבייא ףלָאװ ,רעגערּפ ןתנוי 'ר
 :עגסיוא ןדוערד ןיא טָאה ,"ןָארַאּב, לטיט ןטימ ןפּור
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 ,ןטסיקנַארּפ עלַא רַאפ עיצנַאטס-ןשיװצ ןימ ַא ןטלַאה
 .(= ךַאּבנעּפָא ןייק ןעװעג לגר-הלוע ןּבָאה סָאװ

 ןייק טזָאלעג סענרָאּפ סעזָאמ ךיז טָאה ןדזערד ןּופ
 וצ ןעגנַאגעג רע ויא געװ לייט ןסיורג ַא .ךַאּבנעּפָאי
 ןיא .רּופ רעד טימ טכַאמעג רע טָאה געװ לייט ַא ,סּופ
 ,ןגױצעג ױזַא םיא טָאה ץרַאה ןייז ןיהואוו .ךַאּבנעּפָא
 סַאװע ןיא טריפעגניירא רעגנעהנָא סקנַארפ םיא ןּבָאה
 עגנּוי עכעלטע ךָאנ ןוא םיא ןעמ טָאה ָאד ןּוא .זיוה
 ןענעז סָאװ ,רעגנעהנָא עטסנעצזעגנָא יד ןּופ רעדניק
 טלעטשעג ,ךַאּבנעּפָא ןייק ןרָאװעג טקישעג ךיוא רע יװ
 רעּבָא .רעדירּב עריא טימ אווצ ןּופ תּושר-טסניד םעניא
 .רָאּפ סעזָאמ ךיז ןּבָאה םּורַא טייצ רעצרּוק ַא ןיא ןיוש
 סָאװ ,דלָאּפָאעל רעדּורּב רערעגניי ןייז ןּוא סעג
 'רעּביא ,ןעמּוקעג רעהַא ךיוא רעטעּפש לסיּבַא זיא
 .רעמוא, ַא זיא ,רָאפ טמּוק ָאד סָאװ ,ץלַא זַא ,טגייצ
 ךָאנ ןּוא רעדּורּב ןייז ןּוא רע ."לדניוש רעטרעה
 .פיוה הנוי ןדזערד ןּופ טסיקנַארּפ רעגנּוי ַא רענייא-

 ,ייז יװ ןעװעג שאימ ךיוא ךיז טָאה סָאװ .רע גניו
 ץנעדיזער סַאװע ןזָאלרַאפ ּוצ ןסָאלשַאּב רעּבירעד ןּבָאה
 .ךַאּבנעּפָא ןּופ ןפיולטנַא ןּוא

 -ַאֹּב תונורכז סעסעגרָאּפ ןּופ לייט רעטשרע רעד
 ענייז ןּוא ךַאּבנעּפָא ןייק גָארּפ ןּופ העיסנ ןייז טּביײרש
 .ייוצ רעד .קנַארפ ַאװע ןּופ ףיוה םעניא ןעגנוּבעלרעּביא
 ךַאּבנעפָא ןּופ ןענעז ייז ױזַא יװ ,טלייצרעד לייט רעט
 ןעניפעג ןעגנּוּבײרשַאּב עקיזָאדיד ןשיװצ .,(: ןפָאלטנַא
 ןיא טלַאהפױא ןייז ןגעװ סעלעטש עקינייא ךיוא ךיז
 .ךַאּבנעפָא ןּופ געװ ןפיוא ,טריפ טָאטש רעד

 רימ ןסייוו טריפ ןיא טלַאהפיוא סעסעגרָאּפ ןגעוו
 ,תודע-תיבג רעד ןופ -- רוקמ רעדנַא ןַא ןופ ךיוא

 'ה ןּופ ןּו ז רעטסגניי רעד ןעװעג זיא ץישנעּבײא ףלָאװ 2

 ןיא ןענַאטשעג רע זיא ןרָאי עשרּוחּב עגנוי ענײז ןיא ןיוש .ץישנעּבײא ןתנוי

 יד טימ ןדנּוּברַאפ ךיז רע טָאה רעטעּפש .סעקיניבצ ,יתּבש יד טימ גנודנלּברַאפ

 המלש טימ ץנעדנָאּפסערָאק ַא טריפעג 1760 רָאי םצניא טָאה ןּוא ןטסיקנַארפ

 רּוטַאנ רעד טל זיא רע .ברוקמ סקנַארּפ -- יקסװָאלָאװ ראש

 .עימעכּלַא ,קיטסימ טַימ ןּבענּפָא ליפ ךיז טגעלפ ,טסירּוטנַאװַא ןַא ןעװענ

 זַא ,גנורעלקרעד ַא טימ ףיױה ןשיכײרטסע םּוצ טדנעװעג ךיז טָאה רע

 ןעגנולעג םיא זיא ןפוא אזא ףיוא ןּוא -- ןדמש ּוצ ךיז טײרג זפא רע

 ,(לאטשרעלדַא-ןָאפ ןָארַאּב) ?ןָארַאּב, לטיט ןטשטניװעג םעד ןעמּוקַאּב ּוצ

 ןַײז עכלעװ ,תובוח ךס ַא טכַאמעג ,ןּבעל טײרּב ַא טריפעג טָאה רע

 ךיז טָאה רעטעּפש .ןקעד טזּומעג טָאה ,ץישנעּבײא ןתנוי 'ר ,רעטָאפ

 ,ןדוערד ןיא טצעזַאּב ץישנעּבײא ףלָאװ

 ,ךַאּבנעפָא ןיא ןטסיקנַארּפ יד טימ ןעגנּויצַאּב ןיא ןענַאטש

 ;םיא ןגעװ עז

 ת10:16:6 טסס;ע 580ת956ת') םסע1נת 1820 5. 52, 65-66,

 93--94, 212: 18 614 2, (6650210146 ,ם. 4, 5. 404--405: 4 ז 8 6124

 ןץעבתע טמ8 016 תזהת/ופ{סת, 816518ש6) 5. 14, 66, 85--80-

 סרעדנַא ןשיװצ טלַאהטנַא תוגורכז יד ןּוּפ לײט ףעקיזָאדרעד 3

 ,ןָארַאב םענּופ גנוּבײרשַאּב יד ,לשמל ,יװ ,ןדָאזיּפע עשיפיט רעיײז ךלוא

 -מַאּב םעד  ןופ דליב טנַאסערעטניא סָאד ןּוא ,שידי טדער סָאװ
 .ןדיי רעגרעּכ

 ךַאּבנעּפָא ןיא ףיוה-ןטסיקנארפ םעד ןגעוו תונורכז

 . -עג רע זיא ןענַאד ןּופ ןּוא
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 'ר - ןיד-תיּב רעטריפ םעד ןוֿפ רעייטשרָאפ רעד סָאװ
 יד ייּב ןעמּונעגּפָא טָאה - רעגרוּבמַאה ןַאמּפיל ףלָאװ
 .רָאּפ (דלָאּפָאעל) ּבייל-הדוהי ןּוא (סצזָאמ) השמ רעדירּב
 .נַארפ םעד ןגעװו ןרעגניזפיוה הנוי ייּב ךיוא ןּוא ,סעג
 ,(14 ףיוה-ןטסיק

 ,סעגרָאּפ סעזָאמ זנּוא טלייצרעד תונורכז ענַײז ןיא
 טריפ ןיא ןּבילּברֲאפ ןענעז רעטײלגַאּב ענייז ןּוא רע זַא
 לעפַאּב ַא טול ייז ןּבָאה בוט-םוי ךָאנ .תועובש ףיוא
 ןּופ ְךׁשִמ ןיא טריפ ןזָאלרַאפ טזּומעג ײצַילָאּפ רעד ןּופ
 רעייטשרָאפ רעד טָאה גנונדרָארַאפ עקיזָאדיד .העש 48
 ,רַאפרעד ײצילָאּפ רעד ןּופ טגנַאלרַאפ הליהק רצד ןּופ
 .ריזַאר ַא טימ טלָאגענּפָא ךיז טָאה סעגרָאּפ סעזָאמ סָאװ
 .רעסעמ

 ןלָאקָאטָארּפ יד זַא ,ןרעװ טקיעמַאּב ףרַאד בגא
 םעניא ךיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,תודע-תיבג רעטריפ רעד ןּופ
 ךיז טימ ןלעטש ,םייהטרָאּפ עילימַאפ רעד ןּופ תּושר
 קַאּב לעּומַאס ר"ד .לַאירעטַאמ ןטנַאסערעטניא ַא רָאפ
 רעד ןיא טכעלטנפערַאפ 1877 רָאי םעניא ןיוש ייז טָאה
 .גדיי ןופ טפַאשנסיװ ןּוא עטכישעג רַאפ טפירשטַאנָאמ,
 .ענ יד ןפּורעגנָא טשינ ייּברעד רעּכָא טָאה רע ,'םוט
 ,לָאקָאטָארּפ םעניא ןרירּוגיפ סָאװ .ןענָאזרעּפ יד ןופ ןעמ
 ןעגנערּב ּוצ קיטיונ רַאפ ןענּופעג רעּבירעד ןּבָאה רימ
 -- תונורכז סצס עגרָאּפ טימ גנַאהנעמַאוּוצ ןיא -- לָאמַאכָאנ
 ןענעז סָאװ ,ןעמענ עלַא טימ לָאקָאטָארּפ ןקיזָאדמעד
 -טרָאּפ עילימַאפ רעד ייּב זיא רעדייל .,ןַארַאפ םיא ןיא
 רעשיצרּבעה רעד טשינ ןרָאװעג טיהעגפיוא םייה
 עשישטייד יד רָאנ ,תודע-תיבג רעד ןּופ לַאניגירָא
 ןּבעגעגנָא ןרעװ ָאד סָאװ ,םעד קנַאדַא .גנוצעזרעּביא
 .נַארּפ יד טימ טערקנָאק ךיז רימ ןענָאקַאּב ,ןעמענ יד
 גָארּפ ןיא טריּפּורג טלאמצד ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןזיירק-ןטסיק
 .רעד רַימ ןּוא ,סעגרָאּפ לאירבג ןּוא ילהצו סַאנָאי םּורַא
 יד .ךעלטנגייא ןעװעג זיא ילהעו סַאנָאי זַא .ךיז ןסיוו
 ןּוא גָארּפ ןיא עדניימעג-ןטסיקנַארפ רעד ןּופ "המשנ,
 ינַארּפ יד ןופ רעדניק יד ןריפניירַא סע טגעלפ רע זַא
 טױל ."ןקנַארפ בקעי ןּופ תמא"תרוּת, רעד ןיא ןטסיק
 עג ןטסיקנַארּפ יד ןּופ רעדניק יד ןעמ טָאה הצע ןייז
 :סעפַאּב ןטרָאד ךיז ןלָאז ייז ידּכ ,ךַאּבנעּפָא ןייק טקיש
 .הרוּת סקנַארּפ ןיא ןקיט

 ךיא לקיטרַא ןטנָאמרעד ןייז ןיא טָאה קַאּב ריד
 ןיל ָאק ןיא םינּבר יד סָאװ ,לָאקָאטָארּפ א טכעלטנפערַאפ
 -טגַא סָאװ ןּוא (1800/ ס"קתה ןויס ד"כ ןעמּונעגפיוא ןּבָאה
 -ַאּב קֵאּב ר"ד .ןטסיקנַארּפ יד ןגעו תועידי ךיוא טלַאה
 טנָאמרעד ןענעז סָאװ ,ןעמענ עלַא זַא ,ייּברעד טקרעמ
 טשינ טָאה רע עכלעװ ןּוא - תודע-תיבג רעטריפ ןיא
 םעניא ךיוא ןַארַאפ םַאנסיוא ןָא עלַא ןענעז - ,ןפּורעגנָא
 לָאקָאטָארּפ רענילָאק

 ,לקיטרַא םּוצ 111--} תופסוה יד עז (4
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 עשיּפַארגָאיּפ עקינייא ןעגנערּב רימ ןליוו ףוס םּוצ
 "ּורּב ןײז ןּוא תונורכז יד ןּופ רּבחמ םעד ןגעװ תועידי
 -עגכרּוד םיא טימ םענייאניא טָאה רעכלעװ ,דלָאּפָאעל רעד
 .(15 ןּבירשאּב ָאד ןרעװ סָאװ ,ןשינעעשעג יד טכַאמ

 ןט22 םעד ןרָאװעג ןריוּבעג זיא סעגרָאּפ סצזָאמ
 ךיז טָאה רע יװ ,םעדכָאנ .גָארּפ ןיא 1781 רעּבמעצעד
 טימ ןעמּונרַאפ ךיז רע טָאה ,ךַאּבנעפָא ןּופ טרפקעגקירוצ
 ןּופ טפעשעג ןיילק ַא טַאהעג גָארּפ ןיא טָאה ןוא רחסמ
 ,טרעדנּוהרָאי ןט19 םענּופ ּבױהנָא ןיא ,רעטעּפש .טנווייל
 דלָאּפָאעל רעדּורּב ןטנָאמרעד ןייז טימ םענייאניא רע טָאה
 -ץטיצ ןּופ לקירּבַאפ ןיילק ַא גָארּפ ןיא טלעטשעגקעװַא
 "עג סָאד טריפעג גלָאּפרע טימ ןּבָאה רעדיוּב יד .ףָאטש
 ַא ןּופ רעמיטנגייא ןרָאװעג רעטעּפש ןענעז ןּוא טפעש
 8 טנפעעג ײז ןּבָאה 1830 רָאי םעניא .קירּבַאפ רערעסערג
 רעד ןעװעג זיא סעגרָאּפ .ווָאכימז ןיא קירּבַאפ עטייווצ
 ןקיזָאד םעניא ףמַאד טריפעגנייא ָאד טָאה סָאװ ,רעטשרע
 קירּבַאפ סעסעגרָאּפ זיא טייצ רעד טימ .גייווצ-עירטסּודניא
 ןיא ףָאטש-ץטיצ ןּופ ןקירּבַאפ עטסעּב יד ןּופ ענייא ןרָאװעג
 1941 רָאי םעניא טָאה דנַאנידרעפ רעזייק רעד ,ךיירטסע
 ןסעגרָאּפ סעזָאמ טקנעשעג טָאה ןּוא קירּבַאפ יד טכװזַאּב
 -סּודניא רעד ןיא ןטסנידרַאפ ענייז רַאפ לטיט-לדַא םעד
 -רעד םעד ןגעװ ךיז טָאה סענרָאּפ זַא .רחסמ ןּוא עירט
 טָאה רע יװ גנַאל יױזַא זַא ,טרעלקרעד רע טָאה ,טסּואװ
 ןייז ּוליפֲא סָאװ ,טכער עכעלרעגריּב יד דיי סלַא טשינ
 ּפָא ךיז רע טגָאז ,טָאה טסירק רעד רעטעּברַא רעטסנצלק

 :ײז ןנעװ עז (5

 שש טצ+2 286: 48108:80ת150065 164140ת, 2. אאוו;
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 264 ךַאּבנפָא ןיא ףיוה-ןטסיקנַארפ םעד ןגצוו תונורכז

 ןָאקימ ּבױא ;גנוּבױהרעד-דנַאטש ןּוא לטיט ןדיװטעי ןּופ
 -םּוא ןּוא צלּופ יד - טרעלקרעד רע טָאה -- ןּבעג טשינ
 ןלָאז ָאט - ,ןדיי עלַא טכער עכעלרעגריּב עטקנערשַאּב
 ןעמ סָאװ ,ןדי ענעי ןטינעג טפער עקיזָאדיד ןּופ שטָאכ
 .לטיט א ,גנונעכייצסיוא ןַא ןעמוקַאּב ּוצ יּואר רַאפ יז טלַאה
 ןּופ ףַארגגרּוּבטשרעּבױא רעקיטלָאמעד רעד ,געטָאכ ףַארג
 .טציטשעגרעטנוא תולדּתשה סעסעגרָאּפ טָאה ,ןעמייּב
 '..םעד ןגעק ןעװעג רעּבָא ןעמ זיא ףיוה רעגיוו םעניא
 םעד ןגארקעג ךָאד ןּבָאה סעגרָאּפ דלֲאּפָאעל ןּוא סעזָאמ
 "ײק רעד טָאה 1866 רָאי םעניא ,לטיטילדַא ןשיכיירטסע
 *רעטיר םעד ןסעגרָאּפ סעוָאמ טקנעשעג ףעזָאי-ץנארפ רעז
 רָאי םעניא ,רעיּרפ ךָאנ .ןעדרָא-ףעזָאי-ץנַארּפ םענּופ ץיירק
 רעד ןּופ דילגטימ סלַא ןרָאװעג טמיטשַאּב סעזָאמ זיא ,3
 טעדנירגעג טָאה סעגרָאּפ סעזָאמ ,ןיוו ןיא ץנערעפנָאק-לָאצ
 עשיּפָארטנאליּפ ענײמעגלַא ןּוא עשידיי ייר עצנַאג א
 -טלעג עסיורג טימ טציטשעג ײז טָאה ןּוא ןטלַאטשנַא
 ,1810 יַאמ ןט28 םעד ןּברָאטשעג זיא רע .,ןעמּוס

 טָאה (1785 ןיא גָארּפ ןיא ןריוּבעג) סעגדָאּפ דלָאּפָאעל
 --רעדּורּב םייּב ףתּוש ַא ןרָאװעג זיא רע רעדייא - ןּבױהעגנָא
 יד ןּבָאה 1840 רָאי םעניא ,טפעשעגירעקיל ןיילק ַא ןּופ
 קירּבַאֿפ ַא (ןעגָאּבלע .ייּב) ּואדָאכ ןיא טעדנירגעג רעדירּב
 ןענעז קירּבַאפ רעד ןּופ ןטַאקירּבַאפ יד .,יײלעצרָאּפ ןּופ
 רעד ףיוא זירָאּפ ןייק ןרָאװעג טקישעג רָאי ןט1855 ןיא
 ןופ ןּבעל םעניא טליּפשעג טָאה דלָאּפָאצל .גנולעטשסיוא
 .עלָאר עקידנטיידַאּב ַא גָארּפ ןיא הליהק רעשידי רעד
 ןּופ טנעדיזערּפ רעד ןעװעג רע זיא טיײצ ערעגנעל ַא
 יא רע .עדניימעג-סּוטלּוק רעשיטילעַארזיא רעגָארּפ רעד
 ,1869 ראּונאי ןט10 םעד ןּברָאטשעג

 טניּפעג לָאקָאטָארּפ רענילָאק רעטנָאמרעדנּבױא רעד

 -פִא םעניא ;םײהטרָאּפ עילימַאּפ רעד ןופ תושר םעניא טשינ ךיז

 םעד ןּופ ןעמָאנ רעד טלעפ קַאּב ר"ד ןּופ טסקעט ןטקּורדעג
 .תיּב רענילָאק ןרַאפ תודע:תיבג יד ןּבעגענּפָא טָאה סָאװ ,טסיקנַארפ

 =נַארּפ רענילָאק רעד זיא רעװ טשינ רימ ןסײװ םעד ּביִלּוצ .ןיד
 טלדנַאה ָאד זַא ,רָאלק זיא טסקעט םענּופ רעּבָא -ןעװעג טסיק

 :עג רעזנּוא טימ טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ רעדנַא ןא ןגעװ ךיז

 רַאפ םשינ רימ ןעניפעג רעּבירעד ןּוא ,ןָאמ ּוצ טשינ עטכיש

 .טנעמּוקָאד םעד ָאד ןקּורדּוצרעּביא ךעלגעמ
 עכעלריפסיױא ןפ טלאהטנַא טנעמּוקָאד רענילָאק רעד

 סָאװ ,טסיקנארּפ םעד ןגעװ םינּבר עגיה יד ןּופ ?הבר העדומ,

 -טנפע ךיז טָאה רע יװ ,םעד ןגעװ ,ןעװעג הבּושּתּב רוה טָאה

 היכבב הדעו להק ינפב , תנסכה-תיּב ןיא ןעװעג הדװתמ ךעל

 ןדראװג טרהיפרעפ ה"ועב רע סאד ןוראה תחיתפב ,הלודנ

 ןּופ לָאקָאטָארּפ רעד טײג םעדכָאנ ."הלאה םירוראה םיעשרהמ

 ,טלעטשעג םיא טָאה ןיד-תיּב רעד סָאװ ,תולאש יִד ; ןיד"תיּב

 =עג רע טרעװ תולאש יד ןיא .תובּושּת עכעלריפסיוא ענײז ןוא

 טכינ דנוא דנוציא טסי טמעװקב ךיד טאה סאו, :טגערפ

 הער הנומאפ ךיד טאָּה רעװ, ,? ןײז וצ הבושתב רזוה םדקמ

 ןיא ןעװג טסיב אוד רשאב, ,2?ןזעװג הידמו היפמ תאזכ

 טאה רעװ, ,?!?םהיּתוגהנהו םהישעמ המ ,ןא גאז ולא ,ךאביּפוא

 םוראװ טע ןעבירשעג ןײרה םלוע ןיא ףירב !עמיור! עטור יד

 ,ה"אא "?תאזה תבזוכ הנומאב םירּוהאה םילקלוקמה םה ימ, ,*? טור

 ןגעװ םימרּפ עטנאסערעטניא רעײז ןטלַאהטנַא תובושּת יד

 רעד .יבציתּבש ןגעװ ךיוא זײװלײט ,גנוגעװַאּב ןיז ןּוא ןקנַארּפ

 "יגירַא ןיא טקּורדעגּפָא קַאּב ר"ד ןּופ זיא טנעטּוקָאד רענילַאק
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 ךַאּבנעּפַא ןיא ףיוה:ןטסיקנַארפ טעד ןגעוו תונורבז

 -עד ןט22 םעד ןרָאװעג ןריױּבעג ןיּֿב ךיא

 לאירבג 'ר (01026ת6) ונרומ ,רעטָאפ ןיימ .1781 רעּבמעצ

 םימּּת שיא ַא ,ןדמל רעסיורג ַא ןעװעג זיא ,סעגרָאּפ

 -עלטסירק יד ןיא טנװַאהַאּב ןעװעג ךיוא זיא רע .קידצו

 עשידיי יד דמערפ ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןטּפַאשנסיװ עכ

 -עג ןטוג ַא טַאהעג טָאה רע .טייצ רענעי ןּופ םידמול

 שיזיפ רע טָאה רעדניק ענייז ןּוא רעטקַארַאכ ןכעלטימ

 ַא ןעװעג זיא רעטּומ ןיימ .טּפָארטשַאּב טשינ לָאמניײק

 -עג ,טפעשעג סָאד טריפעג טָאה יז .יורפ עטּוג טקיצרַאה

 ..צילימַאפ יד טזײּפשעג טָאה סָאװ ,ליה-תשא יד ןעװ

 סָאװ קיניװ טפעשעג םעד ןגעװ ךיז טָאה רעטָאפ רעד

 -עייל ןּוא ןענרעל ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .טרעמיקעג

 -סיוא ןיא ןענַאטשַאּב זיא סרעזנוא טפעשעג טאד .םירועש ןענ

 גהנמ ןטיול .ףיוקרַאפ-ןפנארּב ןיא ןּוא רעקיל-ילָאזָאר ןטעּברַא

 ןּוא שיערּבעה טגועלעג ךיא ּבָאה טייצ רעגעי ןופ

 ןּבױהעגנָא ךיא ּבָאה רָאי ןּבז ּוצ .ךינת ךיױא

 ךיא ןיּב רָאי ףלע ּוצ ןּוא ,לּוש רעשישטייד-שידיי א ןיא ןייג

 ןיִּב דימלּת רעקיסיילפ ןייק .סױרַא לּוש רעקיזָאדרעד ןּופ

 ןקידעּבעל ּוצ ַא טַאהעג ּבָאה ךיא -- ןעװעג טשינ ךיא

 ןעגנערּברַאּפ ךיא געלפ טייצ-רעמוז יד .טנעמַארעּפמעט

 ךייט םעניא ךיז ןדָאּב םייּב יװ ,לֹוש רעד ןיא ױזַא טשינ

 .זיא ןפיוא ןשטילג ךיז ךיא געלפ רעטניװ ;עװַאדלָאמ

 טַאהעג קשח ךיא ּבָאה ,סױרַא לוש רעד ןּופ ןיּב ךיא זַא

 -עד - (זרעדּורּב רערעטלע ןַײמ רעּבָא ,ןרידוטש ּוצ רעטייוו

 ןגעק ןעװעג זיא - עיּכָאזָאליּפ ןופ טנעדּוטס ַא טלָאמ

 ןלָאז יז ,ןרעטלע עניימ ייּב טלעוּפעג טָאה רע ןוא םעד

 ,לטּב ךלוה ַא ןרָאװעג ןיּב ךיא ,ןייז םיּכסמ טשינ ףיורעד

 .טקיטפעשַאּב טשינ טשינרָאג טימ ךיז ןּוא טנרעלעג טשינ

 ,רעטומ רעּביל ןיימ ןופ גנוציטשרעטנּוא רעד רעּבָא קנַאדַא

 םּוצ רעכיּב ןגירק וצ טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאּב ךיא ּבָאה

 - ךיוא רעּבָא ,ןרעליש ,ןענאטלעדנעמ ,ןגניטעל-ןענעייל

 "עג םעד ץוחַא ּבָאה ךיא .המודכו (3 ןסעיּפש ,(2 ןרעמַארק

 -ָאעג ןּוא עטכישעג רעּביא רעכיּב ענעדיישרַאפ טנעייל

 ןיימ ּוצ ןעמוקעג ךיא ןיּב ןפוא ַאזַא ףיוא ןּוא - עיפַארג

 ,גנּודליּב לסיּב
 ךימ טָאה ,רָאי ןצרעפ ןרָאװעג טלַא ןיּב ךיא זַא

 רעמיצ ןיא ךיז ּוצ ןפּורעגנײרַא רעטָאפ רעטּבילעג ןיימ

 :ענַארפ ַא םרָאפ רעכעלרצייפ 8 ןיא טלעטשעג רימ ןּוא

 רָאטקָאד ןעװעג זיא ,(1845--1770) סעגרָאּפ דוד .דעמ רײד (

 ,גָארּפ ןיא

 ײרעטיר ןּופ רּבחמ -- (1817--1758) רעמַארק ּבָאלטָאג לרַאק (2

 .ןענַאמָאר רעּבױר ןּוא

 ןּופ רּבחמ -- ןעמייּב ןּופ (1799--1755) סעיּפש ךירנייה ןַאלטסירכ 6

 קרטטש ותעשּב ןענעז סָאװ ,ןעגַאמָאר-רעּביױר ןּוצ-רעטיר ליט ןעװעג

 ,טײרּפשרַאפ

 זנּוא זיא יז יװ יװַא טָא - הרוּת יד זא ,ךיא ּבױלג יצ
 ,ץלַא ךיז ןיא טלַאהטגַא - הלגנ ןיא ןרָאװעג ןּבעגעג
 המשנה-תלואג רעזנּוא רַאּפ ןסיװ ּוצ קיטיונ זיא'ס סָאװ
 ןּוא טלעװ רע ד ףיוא ןשטגעמ םענּופ קילג ןרַאפ ןּוא
 ױװ ,ךיא ּבָאה העש רעד ּוצ זיב .טלעװ רענעי ףױא
 ךיא םגה - המלש הנומא ןַא טַאהעג ,דיי רעכעלרע ןַא
 .תוקפס עסיװעג ןֹּופ טשרעהַאּב ןעװעג לָאמּוצ ךאד ןיּב
 רעטײװ ןָאט ןכעלרעייפ ַא ןיא רימ טָאה רעטָאּפ ןיימ
 ךיוא ןַארַאפ זיא הרוּת רעד טימ ךיילגאּב זַא ,טרעלקרעד
 הלגמ זנוא זיא סָאװ ,"רהוז, רעד -- רפס רעקילײה ַא
 ןּוא ,זמרמ רָאנ זיא הרוּת יד עכלעװ ףיוא ,תודוס יד
 סע .תומלש ּוצ ןעמוק ּוצ ױזַאיװ ,טנרעל ןּוא טפור סָאװ
 רעד טימ ּפָא ךיז ןּביג סָאװ ,םיליצא ךס ַא ןַארַאפ ןענעז
 ןקיטסייג םענופ הלואג יד - זיא ליצ רעד .הרוּת רעיינ
 יד ןיא יװ ,זיא רעטשרעּבױא רעד .קּורד ןשיטילָאּפ ןוא
 ןיימ ,ּוד .ןראוועג הלגתנ סנטצעל ךיוא ,ןטייצ עקידרעירפ
 יַאק חנ 'ה .ןרעװ:-רָאװעג ןעמעלַא םעד ןגעװ טוּומ ,ןוז
 ףענרעל ריד טימ טצװ ,ונמולש-ישנַאמ רצנייא ,(4 ץיווװָאט
 ּבָאה ךיא ,ןרערט ןָאטעג סָאג ַא ךיז ןּבאה ןגיוא עניימ ןופ
 ,רעטָאפ ןיימ ײּב טנַאה יד ןשוק ּוצ ףוס ַא ןָא ןּבױהעגנָא
 ךיז ּבָאה ןוא רעטלמוטעצ ַא יװ םיא ןופ קעװַא ןיּב
 לָאז ךיא יװ ,גנומיטש רענעּבױהרעד ַאזַא ןיא טליפרעד
 .הגרדמ רעכיוה רָאג ַא ןופ זיירק-ןשטנעמ ַא וצ ןרעהעג

 ןגעו םיטרּפ יד ןלייצרעד וצ קירעּביא זיא סע
 רעד .טנרעלעג רימ טימ טאה ןץיװָאסַאקנ .ק סאו ,םעד
 רעד ןיא זַא ,זיא טרעלקרעד רימ טָאה רע סָאװ ,רקיצ
 רענייא ,טָאג ןופ חילש ַא ןעמוקעגפיוא זיא טייצ רעטצעל
 - ףיוא םיא טפּור ןעמ סָאװ ,קנַארּפ בקעי ןעמָאנ ןטימ
 רע .ןליוּפ ןופ רענעריוּבעג ַא ,"רעװָאכָאטסנעשט רעד,
 זיא ,ייקרעט ןיא ןטלַאהעגפיוא טייצ ערעגנעל ַא ךיז טאה
 ַא ךיז םורַא טלמַאזרַאפ טָאה ןּוא חישמ סלַא ןרָאװעג הלגתנ
 ,םיא ןיא טּבױלגעג ןּבאה סָאװ ,םימכח-ידימלּת עשיִדיִי ךס
 ןטימ םיא וצ ךיז ןגױצַאּב ןּוא ןעמָאנ ןייז טרערַאפ ןּבאה
 -נעהנָא ךסַא ןעמוקאּב טאה רע .דֹובּכְהיּתאּי ןטסערג
 ַא ןעגנערּב וצ גָאװצ ןייז ןוא ןגָאז-תואיבנ ןייז ;רעג
 ּוצ טאה - םלוע-ליח ַא ,הלּואג עכעלרעּפרעק ןוא עקיטסייג
 ןגעװ זיא טכַאמ יד .טדימשענּוצ שממ רעגנעהנָא יד םיא
 ,הסיפּת ּוצ טּפשמרַאפ םיא טָאה ןוא ןרָאװעג-רָאװעג םעד
 ןיא טײצ ערעגנעל ַא ןסעזעגּפָא זיא קנַארפ בקצי ןוא
 .דנע םיא טָאה ןעמ זַא .גנוטסעפ רעװָאכָאטסנעשט רעד
 -סירק םּוצ רעּבירא רע זיא ,טזאלעגסיורַא ןטרָאד ןופ ךעל

 ןַא (
 רעד ןּופ דילנטימ ַא ןעװעג זיא ץיװָאסַאק הירכז .החּפשמ סעציװָאסַאק

 הירכז ןּופ -- גָארּפ ןיא בשוּת רעשידי רענעעזעגנָא

 םעגופ טײצ רצד ןיא ,5 ןיא גנּוטלַאװרַאפ-הללהק ףהעשידַיי רעגָארּפ

 ,שּוריג-ןדִיי
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 טדמשענּפָא ךיז טָאה םיא טימ םענייאניא ןוא ,(5 םּוטנט
 - רעגנעהנָא ענייז ןופ לייט רעסיורג ַא ןוא עילימאפ ןייז
 טלַאה םיור סאוו ,(5סתסותה) הניכש יד ןעיירפאּב וצ ידּכ
 -אֹּב ךיז רע טָאה םורַא טייצ לקיטש ַא ןיא .ןעגנאפעג
 ןָארַאּב ןעמָאנ םעד רעטנּוא ,(6ןרעמ ,ץינסָארּפ ןיא ןזיוו
 ןַא טַאהעג וליפַא טאה ,טכַארּפ ןּוא ץנַאלג ןיא ,קנַארפ
 ןייז ייּב ןטילַאּב םיא טגצלפ סָאװ ,ךַאװ:ּבײל ענעגייא
 רעד ףעזָאי רעזײק רעד זַא ,צודי ןיא סע .ןרָאפסױרַא
 רע זיא (8.ּפ ןופ .שטכוװַאּב ןטרָאד םיא טאה רעטייווצ
 ןגיא ןַא טנדרָאעגנייא ָאד ,ךַאּבנעּפָא ןייק ןרָאפעגרעּבירא
 -נָא לָאצ עסיורג ַא ךיז םורַא ןעמונעגפיוניוצ ןוא זיוה
 עדמערפ ַא ןעמעננָא .ןלױּפ ןופ - רקיע רעד ,רעגנעה
 8 טָאה סָאװ ,טירש ןקיטכיװ ַא ןכַאמ טסײה -- הנומא
 ףשטנעמ םענופ ןּבעל ןצנַאג ןפיוא העּפשה עקידנרעיוד
 -- גנוגײצרעּביא סיוא טכַאמעג טירש רעקיזָאדרעד טרעוו
 וצ ןפורסירַא ןעק סאו ,טירש א סע יא ןַאד
 -גדייל ַא ןופ טדנעלּברַאפ דעּבָא ןעמ טרעװ ;טקעּפסער ךיז
 סע זומ - ליצ א ןכיירגרעד וצ ריא ךרוד ידכּב ,טפאש
 טמוק סע ןּוא ייּברַאפ טייג טּפַאשנדײל יד ןעװ ,רעטעּפש
 וצ ןוא קילגמוא ןַא וצ ןריפ ,תצדה-בושי רעֶקיאּור רעד
 ןייז טָאה ,ןּברָאטשעג זיא קנַארפ בקצי וא .הטרח רערעטיּב
 "עגרעּביא ,(666108) "הריבג, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,רעטּכָאט
 טשינ ןיוש ןיא יז .עקיּבױלג יד טימ גנוריּפנָא יד ןעמּונ
 ייוצ עריא טאהעג יז טַאה ךיז ןּבעל ;עגנוי ןייק ןעועג
 .ףסוי ןוא (פ ךָאר ,רעדירּב

 םשור ַא רַאפ סָאװ ,ןּבײרשַאּב ּוצ טשינ זיא סצ
 ףיױא טכַאמעג ןּבָאה ןעגנוקעדטנַא עקידתודוס עקיזָאדיד

 סָאװ ,םּוטנטסירק םּוצ ןייגדעּביא סקנַארפ ןּופ גנּוּבײרשַאּב יד (5

 .קיטכיר טשינ שירָאטסיה זיא ,ןּבעגעג ָאד טראװ

 -געשפ ןיא טריטסערַא ןסעזעג זיא קנַארפ בקעי תעּב ךָאנ (6

 ,1169 גניליופ ,ןטסיקנַארפ יד ןּכָאה
 רעטנַאקַאּב רעד ןיא סרעדנּוזַאּב

 "איבנ , סיבצ-יתבש ןּופ ןטַײצ

 ןריּברעװ ּוצ ןּבנוהעגנָא

 ,עג רעשידיײ רעצינסָארּפ

 ,ווָאכָאטס

 ,ןרעמ ןיא

 יד ןופ ךָאג .רעגנעהנָא ערעײז עדנײמ

 ןּוא -- ,סעקיגיבצגיתבש עמײהעג ןעװעג ָאד ןענעז ,רעצינסָארּפ עלעביַײל

 ןעמּוקעג ןיא ןײלַא קנַארּפ .ןקנַארּפ וצ

 ,ָאטרָש יד סָאװ ,םעד ּבילוצ רעּבָא

 .סָטרּפ ןּופ טזּומעג ףֹּכּת רע טָאה

 ,1} דנַאּפ

 ַײז ןענעז טציא

 .1776 רעּבמעװָאנ ןיא ץ:נסָארּפ ןייק

 ,ןלַאפעגנָא םיא ףיוא ןענעז ןסקָאד

 ןענַאטשעגּוצ

 ,ה"צד ,רַאשהזיור ק !66 טַײז ,ץע רג ;עז ,ןרָאּפּפָא ץינ

 ,33 טײז

 טימ ץינסָארּפ,.ּפ ָאד טלסקעװרַאפ ןרַאּומעמ יד ןּופ רּבחמ רעד (7

 ןשיסּור ןפימ םענײאניא טָאה רעטַײװצ רעד ףעזָאי .ןירּב רעזײק רעד

 ןי ר פ ןיא 1781 רעּבמעװָאנ ןלא ןקנארפ טכּוזַאּב לּואַאּפ סשריפסיורג

 טימ לָאמ רָאּפ ַא טנגעגַאּב רעטײװצ רעד הףעזָאי ךיז טָאה רעירפ ןיוש

 , ,ה"צד ,רַאַאה זיורק :עז) ןיװ ןיא ןּוא רעגַאל םעניא קנַארפ ַאװע

 .(27--26 ,34 ןסייז

 בוא עז ;ץיגסָארּפ טשינ ןּוא ןיֹױּב -- זיא טנײמעג (8

 ,סּױכ ָשר -- ךצלטנגייא (9

 ךַאּבנעּפָא ןיא ףיוה.ןטסיקנַארפ םעד ןגעװ תונורכז
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 טּבערטשעג טָאה סָאװ ,ןּבעל לּופ רוחּב ןננּוי םעד + ,רימ
 ױזַא ןּבױהעגנָא ךימ טָאה סע .תמא םעד טכּוזעג ןּוא
 ךיא וא ,ךַאּבנעפָא ןײק "הנחמ, רעקילייה רעד ּוצ ןציצ
 קנַאדעג רעדנַא ןייק ןּוא ןענּופעג טשינ טרָא ןייק ךיז ּבָאה
 .ךשּבנעפַא ןייק) ןיהַא ןרָאפ ּוצ רָאנ יװ ,טַאהעג טשינ
 -ַאפ רעטּוג ןיימ ןּוא טַאהעג טשינ ךיא ּבָאה ּוצרעד טלעג
 -יונ יד ןפַאשרַאּפ ּוצ רימ תלוכיב ןעװעג טשינ זיא רעט
 טּבױה ןעמ זַא ,1198 ןיא רעּבָא ךיז טכַאמ ,ןעלטימ עקיט
 ןעמ ,ןטּווקער סלַא טיילעגנוי פלַא ןריזיליּבָאמ ּוצ ןָא
 םעד פילּוצ ןּוא ,ןטעּב יד ןופ טכַאנייּב ּפָארַא ייז טּפעלש
 .(0 (סײדנַארּב המלש) עטנַעקַאּב ייּב ןטלַאהַעּב ךיז ךיא זּומ
 ,ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא הנּכס רעד ןּופ ןייז ליצמ ךימ ידּכ
 ףיא יו תויה .דנַאלשטַייד ןייק ןרעדנַאװסיױא לָאז ךיא זַא

 ,ןכַאמ ּוצ ךעלגעממּוא ןעװעג סָאד זיא געװ ןלַאגעל ַא
 טרַאװענּפָא ,ץּכ ןעמָאנ ןטימ ,רחוס רעצילּפעט ַא ךימ טָאה
 -ּפעט ןייק ןעמּונעגטימ ךימ ןּוא רעיױט רעװָאהַארטס םייּב
 טנעה יד ןיא ןּבעגעגרעּביא ךימ ןעמ טָאה ןטרָאד .ץיל
 ירַא ךימ טָאה רע ןּוא ןעטָאּבָאס ןּופ ןדיי ןטלַא ַא ןופ
 .ןסקַאז ןייק געוו-סַאּפגנע ןַא ןטימ ,גרעּב יד רעּביא טלקעּפעגרעּב
 ,"רצלַאטסַיצעּפס; א ,ןדלּוג ייווצ טרעדָאּפעג רע טָאה רַאפרעד
 ךיא ןיּב יױזַא ןּוא .ןּבעגעג ןרעג םיא ייז ּבָאה ךיא ןּוא
 .גרַאּב-סרציַאג םענּופ ץיּפש םעד ףױא ןייטש ןּבילּבעג
 עטּבילעג יד ןּופ ויירק םּוצ טניואוועגּוצ גנַאל טשינ טשרע
 .-רַאצ רעד ןופ טעװַאכעג ,רעטסעווש ןּוא רעדירּב ,ןרעטלע
 -עג רוחּב רעקירָאי 17 8 טציא ךיא ןיּב -- ,רעטּומ רעט
 .דלַאװ ַא ןיא ,טזָאלרַאפ ןעמצלַא ןופ ,ןיילַא רענייא ןענַאטש

 טנָאמרעד רעּבָא ךיז ּבָאה ךיא .טנייװעצ ךיז ּבָאה ךיא
 טָאה סָאד ןּוא ,ךַאּבנעפָא -- גנּורעדנַאװ ןיימ ןּופ ליצ םעד ןגעוו
 ףיוא םירּוסי יד רָאג ןענעז רשפא .טסיירטצג ךימ
 ןיא ןּבױלג ןיימ ןװּורּפיצסיױא ידּכ ,ןרָאװעג טקישעגנָא רימ
 -טַימ רימ ןּבָאה םייה רעד ןּופ עניימ ?הרוּת רעײנ רעד
 ץוח ַא .ענרעּבליז ןוא ענעדלָאג ,ןדלּוג קיצכעז ןּבעגעג
 ןיא ,טלעגניילק ןדלּוג ירד ַא טַאהעג ךָאנ ךיא ּבָאה םעד
 ןפיוא ָאד ךיא ּבָאה הנומא רעקידתובהלתה ןיימ ןיא .ץנימ
 הציסנה-תואצוה יד ףיוא ןּבעגעסיוא רדנ ַא ןּבעגעג טרָא
 רימ וליפא ןצװ ,ןדלּוג יירד עקיזָאדיד רָאנ ךַאּבנּפָא ןייק
 יד ןּוא - ,ןעלטעּב רעדָא ןרעגנּוה ּוצ ןעמּוקסיױא לָאז
 ןעגנערּב ּוצ ןסָאלשַאּב רימ ייּב ךיא ּבָאה ןדלּוג קיצכעז
 ."הריבנ, רעלעדייא רעד ןוידּפ א

 .עג ךיז ךיא ּבָאה ,טמיטשעג ןסָאלשטנַא ןּוא קיטּומ
 -ּוקעגנָא וצ-טכַאנרַאפ ּוצ זיּב ןּוא ןיירט געװ ןיא טזָאל
 רעַײז ַא ךָאנ .ףרָאד שיסקַאז א ,ּוָאנעטסריפ ןייק ןעמ
 -טיוט ַא ןלַאפעגרעדינט ךיא ןיּב טיורּבטנװָא םענעדײשַאּב
 -סיוא רימ טָאה'מ סָאװ ,יורטש ןופ ױעגעלעג ןפיוא רעדימ
 ןיּב ןיא ,ּבוטש-הינסכא רעמָארג רעײז רעד ןיא טעּבעג

 פָאה סָאװ ,גָארּפ ןיא החּפשמ עשידיי צנעצזעגנָא עטלַא ןַא 0

 יץניימ ןּופ (1761--1685) סַײדנַארּב (ףירח) השמ יּבר ןּופ טמַאטשעג
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 ּבָאה טכַאנ רעּבלַאה ךָאנ ךרעל .ןרָאװעג ןפָאלשנַא ףּכיּת
 זיא ּבּוטש ןיא .רעדּורעג ַא ןּופ טּפַאכעגּפױא ךיז ךיא
 עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא טָאה סָאװ ,ןױשרַאּפ 8 ןעמוקעגנײרַא
 טימ ןּוא ןקעטש ןסױרג ַא טימ - ,זיר ַא יװ ןעעזעגסא
 ַאוא רענייא ךָאנ -  םיא ךָאנ ,סעציילּפ יד ףיוא קַאּפ ַא
 ןרָאװעג זיא הינסכא יד זיּב ,ךָאנ ןּוא ךָאנ ןּוא ,רע יװ
 יב טּפַאכעגמּורַא ךימ טָאה קערש ַא ןּוא דחּפ ַא .לֹוּמ
 ךעלטנגייא טלָאמעד זיּב ּבָאה ךיא - רָאי ןעצעּביז עניימ
 העש ַא ןיא .טַאהעג טשינ ןעגנוּבעלרעּביא ןייק רָאג ךָאנ
 .כָאנ בוטש יד טזָאלרַאפ םלוע רעדמערפ רעד טָאה םּורַא
 .ןפנָארּב ןּוא ריּב ןעקנּורטעגסױא טױג ןּכָאה ייז יװ םעד
 ןעװעג ןענעז סָאד זַא ,ןרָאװעג-רָאװעג ךיא ןיּב רעטעּפש
 ןיימ טצטזעגרָאפ ךיא ּבָאה ןגרָאמ ףיוא .ןטסידנַאּבַארטנָאק
 ןיא געװ ןיא ךיא ּבָאה טקיטכענעג .ןדזערד ןייק העיסנ
 ןייק ןעמּוקעגנָא ךיא ןיּב טיײצ-גָאטימ םּורַא ןּוא ,ףרָאד ַא
 ךיז ךיא ּבָאה טָאטש ןיא ןעמּוקנײרַא םייּב ךיילג .ןדזערד
 רעכעלנייּפ ןּוא רעמענעגנָא-טשינ ַא ףיוא ןסױטשעגנָא
 ןרַאפ .ילָאצנעדויע ןלָאצַאּב טזּומעג ּבָאה ךיא - השצמ
 .שטייד ץנַאג ןיא ןעמ טָאה די 8 ןרעװ ּוצ ןריוּבעג קילג
 רַאפ טלָאצ'מ יװ ,לָאצ-ּבייל ןימ םעד ןלָאצ טפרַאדעג דגַאל
 רעד ,לצנער ןיימ טקּוקעגכרּוד טָאה ןעמ .יפ עּביִל יד
 -עג-טשינ ,עיײנ א ןטרָאד טקעדטנַא טָאה רעטמַאַאּב-לָאצ
 רַאפרעד טאמעג ּבָאה ךיא ןּוא ,עקלּומרַאי-ףָאלש ענעגָארט
 טלעג-ףָארטש ךיוא ךָאנ ּוצרעד ןּוא רעייטש םעד ןלָאצַאּב
 טשינ ןילַא םעד ןגעװ רעירפ ּבָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד
 -ענסיוא עסַאק עניילק ןײמ ויא םעד ךרּוד .טצדלעמעג
 ווירּב-עיצַאדנעמַאקער 8 טַאהעג ּבָאה ךיא .ןרָאװעג טּפעש
 ןיא סָאװ ,(גגץישנעּבײא רעה ַא םענייא ּוצ ןןדוערד ןיאנ
 8 ןעװעג זיא ץישנעּבײא .ערעזנּוא ןּופ רענייא ןצװעג
 ּוצרעד ןוא רעּבױט א רעיײז רעּבָא ,ןַאמרעגנּוי רענייש
 .טדצר רע סָאװ ןענַאטשרַאפ םיוק טָאה'מ זַא ,הּפ-דבּכ ַאוַא
 ןוא ירּב:עיצַאדנעמָאקער םעד טנעיילעגרעּביא טָאה רע
 -ּפָא רימ ,ןפוא ןטסכעלדניירפ ןּכיוא ןעמונעגפיוא ךימ טאה
 ,טייצ עצנַאג יד .טשּוקעצ רימ טַימ ךיז ןּוא םכילט-םולש ןּבצנעג
 םיא ייּב ךיא ּבָאה ,ןדוערד ןיא ןּבילּברַאּפ ןיּב ךיא סָאװ
 ןלָאצ ּוצ ןרָאּפשרַאפ לָאז ךיא ידּכ ; ןסעגעג ןּוא טניואוועג
 -קַאז ַא ןּופ סַאַּפ א טפַאשראפ רימ רע טָאה ,"לָאצנעדּוי,
 ,ןדזערד ןיא טכארּברַאפ ךיא ּבאה חטּפ .רענַאטרעטנּוא ןשיס
 רעגנוי רעקיטּומטּוג רעד רימ טָאה ךיז ןענעגעזעג םייּב
 .רעלַאטסכייר ייווצ ןּבעגעג !ץישנעּביײאנ .א 'ה

 ,געט-גנילירפ עקידנצנעלג ןענַאטשעג ןענעז סע
 טזָאלעג ךיז ּבָאה ןוא ןדוערד ןּופ קעװַא ןיּב ךיא ןעוו
 העיסנ ןיימ ןּופ ליצ רעד .ךַאּבנעּפָא ןייק סּוּפ-ּוצ ןייג
 ךיז זיא תליהּת .טריטלַאזקע ןּוא טרוּכשרַאפ ךימ טָאה
 ּוצ טַאהעג ּבָאה ךיא םגה ;טּוג רעיײז ןעגנַאגעג רימ
 .סייגַאּב ןיימ ייּב ךיא ּבָאה ,לצנער ןרעװש ַא ןגָארט

 ,12 הרעה יד ,לקיטרַא םוצ ריפנַײרַא םעד ע 1
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 טנוװָא ּוצ טנַאּפשעגוצ טכייל רעקידנענניז ַא טימעג ןטרעט
 ךיז ןּוא טױרּבטנװָא ןסעגעגּפָא ָאד ,ןעסיימ ןייק ּוצ
 סיפ יד .רעגעלעג םענעיורטש ןיימ ףיוא טגײלעגקעװַא
 .ַאּפש םענופ געװ ןיא ּבָאה ךיא - ןָאטעג ייװ רימ ןּבָאה
 ויּב ןָאלשענּפָא ךיא ןיּב ךָאד - ןדנּואװ ןעמוקַאּב ןענ
 .עגפיוא ןיּב ךיא זַא ,ןײרַא ןגרָאמירפ ןלעה םעד ןיא
 ןיײג טנָאקעג טשינ רעטייװ רעּבָא ךיא ּבָאה ,ןענַאטש
 .עיצנָא טנָאקעג טשינ ךיוא ךיא ּבָאה לוויטש יד ןּוא
 ךיז ּבָאה ךיא רעכלעװ טימ ,טײקידלּודעגמּוא רעד ייּב
 .עיורט ַא ןעװעג ענַאל ןיימ זיא ,ליצ ןיימ ּוצ טלייהעג
 ןזָאל ּוצ הרירּב ןייא רָאנ ןּבילּבעג רימ זיא סע .עקיר
 ןייק סיפ ענעלָאװשעג עניימ טימ רעסעװרָאּב ַא ןייג ךיז
 רעהַא ױזַא ךיא ןיּב גָאט ןטירד םעד ףיוא ןּוא .גיצּפייל
 .רַאפ ךיא ּבָאה םעד רַאפ טכענ עטצעל יד .ןעמוקעגנָא
 ךרוד .ןעצרּואװ ןּוא ץַאשָא !ךעלטעטש יד ןיא) טכַארּב
 .כרּוד טזָאלעג טשינ ךימ ןעמ טָאה גיצּפייל טָאטש רעד
 טייז רענעי ןּופ ךימ טָאה ןַאמ-ײצילָאּפ ַא ןּוא ,ןייג
 .רַאמיײװ ןייק גצװ םעד ףיוא טריפעגסיורַא םּורַא טָאטש
 .ןצרעמש עסיורג טימ ןעגנַאגעגּוצ גנּורעדנַאװ ןיימ זיא ָאד
 ףוס לֹּכ ףוס ןּוא .רעגנּוה ןּוא ןקָאטיײװ ןטילעג ּבָאה ךיא
 תוחוּכ ןָא ןּוא רעטכַאמשרַאפ ַא ןגיל ןּבילּבעג ךיא ןיּב
 ,טייצ העש ַא ךרעל ןגעלעג ױזַא ןיּב ךיא .ךַאילש ןּפיוא
 ךיא .גיצּפייל ןּופ עטערַאק ַא ןרָאפעגנָא זיא סע זיּב
 ,ןעצזרעד ןּוא ןּביוהעגפיוא ךיז ,טגנערטשעגנָא ךיז ּבָאה
 םעד טגערפעג ּבָאה ךיא .עקידיײל א זיא עטערַאק יד זַא
 .עג רע טָאה - ,רַאמיײװ ןייק - .טרָאפ רע ןיהּואו רעשטּוק
 ריא טעװ רשפא ,ןיהַא ךיוא ףרַאד ךיא - .טרעפטנע
 לָאז סָאװ -- .טגָאזעג רע טָאה - ,ָאי - ?ןעמענטימ ךימ
 ןּוא םערָא ןיּב ךיא -- טגערפעג ךיא ּבָאה -- ; ןלָאצַאּב ךיא
 רימ ,ןיירַא רָאנ ךיז טצעז - .ןּבעג טשינ ךס ןייק ןָאק
 ןיימ ןפרָאװעגּפױרַא ּבָאה ךיא .ןכיילגסיוא ןיוש ךיז ןלעװ
 ,עטערַאק רעד ןיא טצעזעגניירַא ךימ ּבָאה ןּוא לצנער
 קצװַא זיא ןּוא טרָא םענופ טרירעג ךיז טָאה עטערַאק יד
 ױזַא ךָאנ זיא סָאד ליפעג קידהיחמ ַארַאפ סָאװ .רעטייוו
 רעמעװקַאּב ַא ןיא ןציז ּוצ ןדיײל ענעגָארטעגרעּביא ליפ
 ךיז ןקּור ּוצ רָאפ טייטש סע זַא ,ןסיװ ןּוא עטערַאק
 רימ זַא .ליימ ףלעװצ רעּביא ,רעטייו םענעגנָא ױזַא
 ןלַאפעגּוצ ןיוש זיא ,זלעפנעסייו ןייק ןעמּוקעגנָא ןענעז
 ,לעטָאה ַא ןיא ןרָאּפרַאפ זיא רעשטּוק רעד .טכאנ יד
 רעד ןַיא רּבַאלעדנַאק ַא טימ רערעדעי ,רענלעק ייוװצ
 ּוצ ידּכ ,פטערַאק רעד ּוצ ןעמּוקעגּוצ ןענעז ,טנַאה
 .רעד ךימ ןּבָאה ייז זַא .ןײנּוצסױרַא טסַאג םעד ןפלצה
 .רַאּפ רעד טָא :ןפּורעגנָא ךיז יז ןּופ רענייא טָאה ,ןעעז
 רעד ןיא זיא טרָא ןייז ,ןָאט ּוצ סָאװ טשינ ָאד טָאה ןיוש
 רעשטּוק רעֹװַארּב ןיימ .ןשטנעמ עניימעג רַאּפ הינסכא
 ירפ ץנַאג ךימ טגָאזעגּוצ ןּוא ןזיװעגנָא ןיהַא רימ טָאה
 ןענַאטשַאּב זיא טױרּב-טנװָא ןיימ .ןעמענּוצּפָא ןטרָאד ןּופ
 ןיּב ךיא ,ריּב זָאלג ַא ןוא טיורּב לקיטש ץרַאװש ַא ןּופ
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 ,רעגצלעג םצנעיורטש ןיימ ףיוא טכַאנ יד ןפָאלשעגרעּביא

 ירפרעדניא ןּוא ,טּפַאכעגפיוא טשינ ךיז לָאמ ןייא ןייק

 ךיא .רערעטנּומ ןּוא רעשירפ ַא ןענַאטשעגפיוא ךיא ןיּב

 ןיימ ןרָאּפעגּוצ זיא סע יװ ,טרַאװעג טשינ גנַאל ּבָאה

 - לקעּפ ןיימ טימ ןעמּונרַאפ ךימ טָאה ,הלגצ-לעּב רענייש

 ַא ןרָאפעג ןענעז רימ .רעטייװ קעװַא ןענעז רימ ןּוא

 ידּכ טײצ:גָאטימ םּורַא רָאנ טלעטשעגּפָא ךיז ,גָאט ןצנַאג

 ַא ןיא רימ ןּבָאה טקיטכענעג .דרעּפ יד ןסע ןּבעג ּוצ

 העיסנ יד רימ ןּבָאה ירפרעדניא ןטייוצ םעד .ףרָאד

 .נָא רימ ןענעז רעגייז םעד ןעצ םּורַא ןּוא טצעזצגרָאפ

 טָאטש רעד ןּופ רעטייו לסיּבַא .רַאמייוװ ןייק ןעמּוקעג

 ּבָאה ךיא .ןכירקּפָארַא ןסייהעג רעשטּוק רעד רימ טָאה

 ןיִּב ןוא לקעּפ ןיימ עטערַאק רעד ןּופ ןעװעג חלשמ

 רעד סע טעװ לפיו :קערש ןרעטיול ןיא ּפָארַא ןיילַא

 םיא ּבָאה ךיא ?ןלָאצַאּב ץלַא רַאפ ךיז ןסייה רעשטּוק

 ךיא .קידלּוש םיא ןיּב'כ לפיו ,טגערפעג ליטש ץנַאג

 -יא ןּוא דיירפ ןיימ ןּבעגוצרעּביא דנַאטשמיא טשינ ןיּב

 רעקיזָאדרעד זַא ,טרעהרעד ּבָאה ךיא ןעװ ,גנושַאררעּב

 קיצנַאװצ רָאנ טגנַאלרַאפ רעשטּוק רעכעלדניירפ-ןשטנעמ

 סָאד רָאנ ליו רע זַא .ייּברעד קידנקרעמַאּב ,רעציירק

 ךיא .טגיילעגסיוא רימ רַאפ טָאה רע סָאװ .טלעג-ןמוזמ

 -ענּפָא טשינ ָאד ךיז ּבָאה .,רַאמייװ ןעגנַאגעגכרּודַא ןיב

 .נָא ךיא ןיּב 0?ןגרָאמ ףיואו טכַאנרעדּפיוא ןּוא טלעטש

 ,טרּוּפרע ןיא ןעוועג ךיא ןיּב רעירפ) ַאטָאג ןייק ןעמּוקעג

 (ַאטָאג ןיא - טנװָא ןיא ןּוא

 עיצַארָאטסער א ןיא 167 ראמייוו ןיאנ ןיירא ןיּב ךיא

 ןקידתונכש םעניא .טיורּב ןּוא ריּב ןבעג ןסייהעג ךיז ןוא

 ךס ַא רַאפ שיט דעטקעדעג ַא ןענאטשעג זיא רעמיצ

 ןעמ .קידבוט-םוי ןעצזעגסיוא טאה רעמיצ סָאד ןוא טסעג

 -יישרַאפ ןוא טסּביױא ,סקעּבעג ,סנטָארּבעג ןגָארטעג טָאה

 ַא טעװַארּפעג ָאד טָאה ןעמ - םילכאמ ערעדנא ענעד

 םעד טכוזרַאפ טשינ ךיא ּבָאה ןָא ןדוערד ןופ .ףיוט"דניק

 .טיטעּפַא םעד טציירעג ןּבָאה ןזײּפש יד ;שיילפ ןּופ םעט

 :סָאבעלשּב יד ןעגנַאגעגוצ רימ ּוצ ויא טנעמָאמ םעד ןיא

 טנעז ריא זא ,ךייא ןיא עז ךיא, :ןפורעגנָא ךיז ןּוא עט

 רימ רַאפ טָאה יז ןּוא - "זיוה שיטייל א ןופ דניק 8

 -עג ןוא רעיא ,סנטָארּבעג טימ רעלעט ַא טלעטשעגקעװֿא

 -ַעגנָא ךיא ןיּב נָאטימכָאנ גָאט ןטייװצ םעד ףיוא .סקעּב

 -עד ויא טרופרע ןיא .טרופרע ןופ ןרעיוט יד ּוצ ןעמוק

 טאה ןעמ .ןָאזנרַאג רעשיכיירטסע ןַא ןענַאטשעג טלָאמ

 ייוװצ ךרע ןַא "לָאציּבײל, טרעדָאפעג ,ןטלאהראפ ךימ

 טָאה סע רעּבָא ,ןלָאצ טלָאװעג טשינ ּבָאה ךיא .ןדלוג

 ,ַאטָאג סינ ןּוא ר טמ ײ װ ןענַײמ טזומעג ָאד טָאה רּבחמ רעד (*

 ןּוא טרּופרע ןיא ןעמּוקעגנָא זיא רע יװ ,רע טּבײרשַאּב רעטײװ תמחמ

 -רַאמ ןַײז טול ןּוא ,ַאטָאנ ןײק ,ּוצ טכַאנרעדפיוא ּוצ ,רעטעּפש טשרע

 .ַאטָאג ךָאנרעד ןוא טרּופרע ךָאנרעד

 ,ד ר
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 טיירג ןיּב ךיא זא ,טרעלקרעד ּבָאה ךיא .ןפלָאהעג טשינ
 ךימ טָאה ןעמ רעּבָא - ,ןײגוצנײרַא טשינ טרופרע ןייק
 ןײמ ןעמונעגקעװַא רימ ייּב ןוא ןרעה טלָאװעג טשינ
 ךימ לָאז'מ זַא ,השקּב ןיימ טליפרע ןעמ טָאה ךעלדנע ,לקעּפ
 -עג ךימ טָאה טַאולָאס ַא .ןַאמטּפױה-טָאטש םוצ ןרלפ
 ּמשינ םיא ןּבָאה רימ רעּבָא ,ןיוה ןיא םיא וצ טכַארּב
 יב טסַאג וצ ןעװעג זיא רע - םייה רעד ןיא ןסָארטעג
 ךימ לָאז ןעמ ,ןטעּבעג ּבָאה ךיא .עסענָארַאּב ַא רענייא
 -טָאטש רעד ויא ןטרָטד .עסענָארַאּב רעד וצ ןריפ
 סָאװ ,עגַארפ רעד ףיוא .ןעגנאגעגסיורא רימ וצ ןַאמטּפױה
 סע קידרשוימוא יװ ,טרעלקרעד םיא ךיא ּבָאה ,ליוו ךיא
 ןעמערָא ןַא ייּב "לָאצ:ּביײל , ןדלּוג ייווצ ןרעדָאפ ּוצ זיא
 ,דַי ַא זיא רע לייו ,רַאפרעד רָאנ גנוי-רעקרעווטנשה
 ףיורעד .ץעועג ַאזַא זיא סע זַא ,טרעפטנעעג טָאה רע
 רַאפ ץוריּת א ןייז ןָאק סָאד זא ,טגָאזעג םיא ךיא גָאה
 -עג ,ןכיוה םעד ,םיא רַאפ טשינ רעּבָא ,רעמענ-לָאצ םעד
 זיא רעײטש רעד זא ,טסייװ סָאװ ,ןטמַאַאּב ןטערליּב
 ןעלדנאה סָאװ ,ןדיי ענעי רַאפ רָאנ ןרָאװעג טריפעגנייא
 עקידנזיײרכרּוד עמערָא רַעּפ טשינ רעּבָא ,רהסמ ןכַאמ ןוא
 -עג ךיא ּבָאֹּה ןװיטָאמ ערעדנַא ךָאנ ןּוא .רעקרעװטנַאה
 ,טלקנייװקצג לסיּצא ךיז טָאה ןשמטּפיוה:-טָאטש רעד .טכַארּב
 -עג ןּוא טשימעגניירַא צסענָארעּב יד ךיז טָאה ָאד רעּבָא
 ;טכערעג זיא ןַאמרעגני רעד  :שיזיוצנַארּפ ףיוא סנָאז
 -ַאס וצ טנַארעלָאטמּוא ןּוא החיצר ַא ןעװעג טלָאװ סע
 .טָאטש רעד ."עםוס עקידנטײדַאּב ַאזַא םיא ייּב ןרעד
 .ָאד ןכעלטפירש ַא ןּבעגעגפיױרַא ןַאד רימ טָאה ןטמטּפיױה
 .ןרעײטש עלַא ןּופ יירפ ןיּב ךיא זַא ,טנעמּוק

 ּבָאה ךיא .ַאטָאג ןיא ןעוצג ךיא ןיּב טכַאנרעדפיוא
 ךפנעזײא ךרּוד ןַאּבנעפָא ןײק גצװ םעד טצעזעגרָאּפ
 ןעגנּוריפַאּפ ערעדנּױזַאּב םוׁש ןָא ןּוא ּוַאנַצה ןּוא ןעסעה
 ּוצ גנינעפָאה יד .גָאטימ ּוצ ןעמּוקעגנָא רעּהַא ךיא ןיּב

 טָאה ךַאּבנעפָא ןייק גָאט ןקיּבלעומעד ןיא ךָאנ ןעמּוק

 -ערּפיוא ןּוא גגומיטש ןיימ .ןייג ּוצ רעכיג ןּבירטעג ךימ
 ייולג יד ןּופ עדניימצג יד .ןּבײרשַאּב ּוצ טשיג ןעוועג זיא גנּוג

 "הנחמ, ןפּורעג ךיו טָאה ךַאּבנעֿפָא ןיא (ןטסיקנארפנ עקיּב

 רעד ןּופ ןורּככל ,רעגַאל רעד - (,אזטסתתסה*)
 -לעז םעניא ךָאנ .השמ ןּופ ןטייצ יד ןיא לארשי-הנחמ

 ןרעװ ּױצ ןעמּונעגפיוא ןענַאטשעגרָאפ רימ זיא גָאט ןקיּפ
 ."הנחמ, רעקיזָאד רעד ןיא

 - טָאטש ענעפָא ןַא- ךעּבנעּפָא ןייק ןיירט ןיּּב ךיא

 =עג טָאה'ס ןּוא לקנוט ןעוועג זיא סע ;טכַאנרעדפיוא ןיוש

 ףעד טגיל סע ױאװ ,טגערּפעגנָא ךיז ּבָאה ךיא .טגגער

 ןפיוא ןזיװעגנָא רימ טָאה ןעמ .,42ףױה -עשילױּפ

 ןּבָאה ןרערט .ןינּב רעקיטרַאסױרג 8 .טָאטש קע ןרעדנַא

 .ייא תובהלתה רּפזעיגילער ןיא ןסָאגעג ןגיוא עניימ ןּופ ךיז

 =לּכ רעד. :ןפּורעג ךַאּבגעפָא ןיא ןעמ טָאה ףיוה סקנַארפ 2

 =ןקַאלָאּפ, ןפורעג ללכּב ָאד ןעמ טָאה ןטסיקנַארכ יד ."ףיוה רעשיל
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 טָאה ןעמ .ןױה קיליײה סָאד ןטָארטַאּב ּבָאה ךיא רעד

 ּוּבלמ עשיקרעט ןיא ןָאטעגנָא ,ןַאמרעגנּוי ַא ןטנפעעג רימ

 ןפּורעג ,טשּוקעג ,ןעמּונעגמּורַא ,טנגעגַאּב ךימ טָאה ,םיש

 .רימ ףיוא ןיוש טרַאװ ןעמ זַא ,טגָאזעג ןּוא "רעדורּב,

 "םינימאמ, טימ םלוע ןַא טלמַאזרַאפ ךיז טָאה סע

 ןַא טלייטעגסיוא ךיז טָאה ייז ןשיװצ -- (,,אזבהזתנתנמיי)

 8 טימ ,םינפ"תרדה ַא טימ שטנעמ רעקידובּכּב רערעטלע

 רעד ןיא ןָאטעגנָא ןעװעג זיא רע .דרָאּב רעסייוו-יינש

 - ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז .קינװָאקלּוּפ ַא ןּופ םרָאפ

 ּוצ טריפענפרַא ךימ טָאה ןַאמ רעקיזָאדרעד .(גגיקסניצ

 רימ רע טָאה ָאד .קָאטש ןטײװצ םעניא רדח ןיא ךיז

 קידנעטש רימ טעװ רע זַא ,החׂטבה ןייז ןּבעגעג

 ןּוא ,רעטָאפ רענעגייא ןַא יװ ,הצע ַא טימ ףליה ּוצ ןעמּוק

 ךיז ףרַאד ךיא יװ ,ןעועג ךירדמ ךיוא ךימ טאה רע

 ךימ ןעמ טָאה םעוכָאנ .רעטּומ רעקיליײה רעד ייּב ןריפפיוא

 ןסעזעג ןענייז סע ּואװ ,רדח ןטייװצ ַא ןיא טריפעגנײרַא

 םישוּבלמ עשיליוּפ ןיא ןוא דרעּב עגנַאל טימ רענעמ ירד

 םמוּתשנו להבנ ןיּב ךיא ,ןטנַאילָאפ עסיורג רעּביא טפיטרַאֿפ

 יעלּבמע ענעדײשרַאפ ןעצזרעד ָאד ּבָאה ךיא זַא ,ןרָאװעג

 רעד ןּופ דליב ַא ,ןריק רעשילױטַאק רעד ןופ סעמ

 -ילייה, רעד ןּופ דליּב סָאד יװ טצוּפַאּב ,"הריבג,

 צנעדײשרַאפ ןּופ רעדליּב ערעדנַא ךָאנ ןּוא ,"רעטּומ רעק

 ןטפירשפיוא עשיאערּכעה טימ ,ןרּוגיפ יילרעלּכ ןּוא רענעמ

 יד ןּבירשעגפיוא ןעוועג ןענייז דליּב ןייא ףיוא .ייז ףיוא

 יד ןּופ טנַאקַאּב ןעװעג רימ ןענעז סָאװ ,רעטרעװ 0

 ,הרּובג ,הלּודג ,הניּב ,המכח ,רתּכ :תוליפּת עקידבוט"בוי

 ךיז ןשיװצ ןדנּוּברַאפ ,תוכלמ ,דוסי ,דוה ,חצנ ,תראפת

 :טרָאװ ןטימ ןדנוּבראפ םענייאניא עלַא ןּוא סעיניל טימ

 טָאה ,ןסעזעג ָאד ןענעז טָאװ ,יד ןּופ רענייא .ףוס ןיא

 (,5ס60ה/װ1ג*) הניכש יד ,ןּוז ןיימ, :טדנעװעג רימ ּוצ ךיז

 ןטלַאה לאעמשי ןּוא םודא ,אתולגב אתניכש ,טיונ ןיא זיא

 ןזּומ ןּוא ןזיילסיוא יז ןוּומ רעדניק עריא ןּוא ,ןעגנַאפעג יז

 יװ .ןדייל יד ןגָארטרעּבירַא םענייאניא ריא טימ רעּבירעד

 א ףױא ךיז ןלעװ (,5סקתושס!ם") תוריפס יירד יד רָאנ

 יטּוה ַא יװ ,טײקיניײא-יירד ַא יװ ןדניּברַאפ געװ ןטכער

 ןענייז ײז ןּופ ייװצ .הלּואג יד ןעמּוק טעװ - שלּושמה

 רימ -- ןשטנעמ ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ןענישרעד ןיוש

 סָאװ ,רעד זיא ךעלקילג .ןטירד םעד ףיוא ןטרַאװ ןזּומ

 לײװ ,"תראפּת, טימ ןטפעהַאּב ּוצ ךיז טלייוורעדסיוא זיא
 ןייד גָארט .לאוג-טלעוו רעד ןרעװ ןריוּבעג טעװ םיא ןּופ

 4016 2016ת ֹות - -- ְךּוּב ןײז ןיא טבײרש קני ר-קנע ש ,ןעלָאּפ.

 ןּוא ןקנארפ (0116ת280ת''

 ,ןדי ןײק רַאפ טשינ ןטלַאהעג ללכּב ןעמ טָאה רעננעהנָא

 -ןטסיקנַארּפ םענּופ גנוצײרשַאּב יד .ןקילױטַאק עקיּבױלג עטּוג רַאפ

 ,ךּוּב ןַײז עז ךַאּבנעּפָא ןיא ףיוה

 ןעװעג זיא (62שת521) לקסנישט .מ :מ 3

 ,(156 .ז ,|| .פ ,װ"צד ,רַאאהזיורק) קנארפ ַאװע ןופ

 עגייז זַא ,(1866 ןימ - טרּוכקנַארפ)

 רעכיג רָאנ

 ,17 טַײז

 רַאטערקעס רצד

 24 ךאּבנעפָא ןיא ףיוה-ןטסיקנַארפ םעד ןגעוו תונורכז

 הפוז טסלָאז ּוד ידכּב ,ךַאװ רעד ףיוא ייטש ןּוא טסניד

 ּבָאה יײיּברעד ןּוא ,רצטלייװףעדסיוא רעד ןרעוו ּוצ ןייז

 ינָא ןעװעג זיא סע ןכלעװ ףיוא ,?טעצ ַא ןעמיקַאּב ךיא
 .ןתוריפס רשענ רעטרעוו 10 יד טימ דליּב סָאד טכייצעג

 ליפ טכּװַאּב ךימ ןּבָאה טנװָא ןקיּבלעז םעניא ךָאנ
 ןיּב גָאט ןרעדנַא ןפיוא .עגנוי ןּוא עטלַא ,"םינימאמ,
 יז י"הריבנ, רעד ןלעטשּוצרָאפ ךיז ןרָאװעג ןפּורעג ךיא
 .ָאפ םעד ןיא .קָאטש ןטשרע םעניא טניואועג טָאה
 ןיליירפ-רעמַאק ַא טנגענַאּב ךימ טָאה רעמיצ ןטשרעד

 -עגפיוא יוװ ,ןטרַאװ טייצ לקיטש א טזָאלצג ךימ ןּוא

 עג ץרַאה סָאד רימ טָאה יװ ןוא ןעװעג ךיא ןיּב טגער
 ךיא ןּוא טנפעעג ריט יד ךיז טָאה ךעלדנע !טּפַאלק

 .עג טשינ ּבָאה ךיא .לעװש יד ןטָארטעגרעּבירַא ןיּב
 ךיז ּבָאה'כ ,ןיירַא םינּפ ןיא "הריבג, רעד ןקּוק ּוצ טגַאװ
 טשּוקעג ריא ןּוא ינק יד ףיוא ריא רַאפ טזָאלעגּפָארַא
 ,טנרעלעג רעירפ ךימ טָאה ןעמ יװ יױזַא - סיפ יד

 ,רעטרעוו עכעלדניירפ רַאּפ ַא טגָאועג רימ ּוצ טָאה יז

 ןיימ טּבױלעג ךיוא טָאה ןּוא רעטָאפ ןיימ טּביױלעג טָאה
 ּבָאה ןײגקעװַא םייּב ןעמּוק ּוצ רעהַא טײקגסָאלשטנַא
 ענעדלָאג 60 יד טימ עלעטייּב ןיימ טנײלעגקעװַא ךיא
 םענּופ סױרַא ןיּב ןּוא שיט ַא ףיוא ןדלּוג ענרעּבליז ןּוא
 רעד ."הריבג; רעד ּוצ טדנעװצעג םינּפ ןטימ רעמיצ

 ןעוװעג זיא ,טכַאמעג רימ ףיוא טָאה יז סָאװ ,קּורדנײא

 ,םינפ רעכעלּכיל ַא ,רעקיצניג ןּוא רענעּביוהרצד ַא

 ןּוא תווינע עטרַאצ ,טייקסטּוג טקירדעגסיוא טָאה סָאװ

 ז .טייקטמולחרַאפ עקילייה ַא = ןכיוא יד ןיא ,טייקדלימ

 עג טָאה יז רעּבָא ,עגנוי ןײק טשינ ןעװעג יא

 ןעוועג ןענעז סיפ ןּוא טנעה עריא ,םשור ןקידיונח ַא טכַאמ

 ,טסּואװרעד רעטעּפש ךיז ּבָאה ךיא יװ יױליש-לופטכַארּפ

 ןעװעג ןח:אשונ ריא ייּב ךיא ּבָאה
 -ךַאװ םעניא טריפעגניירַא ךימ ןעמ טָאה ךָאנרעד

 לָאצ ערעסערג ַא ןפָארטעג ןיוש ּבָאה ךיא ּואו ,רעמיצ
 :עג שירעטילימ - עלַא ,ןשטנעמ ערעטלצ ןּוא ערעגניי

 ןימ ַאזַא ןעמוקַאּב ךיוא ּבָאה ךיא .טנּפָאװַאּב ןוא טדיילק
 ןפיוא ןּוא ,ריטרַאװק ַא ןּבעגעג רימ טָאה ןעמ ,השּבלה
 עשירעטילימ ןכַאמ ּוצ ןּבױהעגנָא ךיא ּבָאה גָאט ןרעדנַא
 סָאד ןּוא ,טּוג ןּבעגעג זנּוא ןעמ טָאה ןסע ,ןעגנוּביא
 ךַאװ יד ןטלַאה ןיא רָאנ ןענַאטשַאּב זיא טסניד עצנַאג
 יװ תויה ,רעיומ-:סָאלש םצד םּורַא ןּוא סָאלש םעניא

 *עג עדנקיאּורמּואַאּב ערעדנַא רעדָא ןלַאפרעּביא ןייק

 טסניד רצזנּוא זיא ,ןעמּוקעגרָאפ טשינ ןענעז ןשינעצש

 *עג טשינ ויא סָאװ ,גבּולײטּפָא פנעי יעטכייל א ןעוועג

 ןדעי ןעמוקפיונוצ ךיז טגעלפ ,ןטסָאּפ ןפיוא ןענַאטש
 ַא ייז ןופ ןרעה .ָאד ןּוא םידמול יירד יד ייּב טגװַא

 טגעלפ תוריפס 10 יד ןופ ןעמענ יד רעסיוא ,רוציש

 5008048) "חישמ ךלמ יתּבש, ןגעװ ןסעומש ךָאנ ןעמ

 ןּופ ןעמענ עלַא ןגעװ טעמּכ ןוא (0161600 110501200

 .טסואועג ייז ןּופ סעּפש ןּבָאה רימ סָאװ ,לֹּביּפ רעד
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 -עװ ,ןקז ןפיוא ןעמוקפורַא ָאד ןעמ טגעלפ דימּת ןּוא
 .(4 (ג1181סחטזה") "תוכלמ , ןעמָאנ ןטימ ןפּור טגעלפ'מ ןעמ
 .05ןעצזעג טשינ ןקז םעד רעּבָא טָאה זנּוא ןּופ רענייק

 רעד ןיא ןיירַא ךיא ןיּב ןּביױא ןּופ לעפַאּב ןטיול
 רקיע רעד ןענַאטשַאּב זיא סָאװ ,(,1106114") "ַאירעּביל

 ןענידַאּב ּוצ ןעװעג זיא הדבוע סעמעװ ,טיילעגנּוי ןּופ
 :סױרַא ןכעלגעט רעייז ייּב ,שיט םייּב (05ןןרַאה יירד יד
 רימ .ןריק רעד ןיא גָאטנוז ןרָאפ םייּב ןּוא ןרָאפ

 .ןקנַארפ כקעי רַאפ גנונעכײצַאּב יד זיא סָאד 44

 טכצלטנפערַאפ טָאה ןײט ש .ל סָאװ ,גנולײטטימ רעד ןיא (5

 :טלײצרעד סָאװ טָא ךָאנ וצרעד הפסוה סלַא טרעװ ,(158 .ז ,תצד)

 ןיא ןלעטשװצסיוא ךיז ?עפַאּב םעד ןעמּוקַאּב רימ ןגעלפ טפָאנ

 גָאטנּוז ןריסַאּפ סע טגצלפ בור סָאד .סָאלש ןרָאפ

 ,שוַאּפיקע רעטכַאמדַאפ-טסעפ ַא ,תּבש ךיוא לָאמַא רעּבָא

 ןופ ןּוא טנרָאפ סקעז ןופ

 -- ,סָאלש םענֹופ ןרָאפסיױרַא טנעלפ ,ןטײז לד ײּב רעטײר ַײװצ םימ ןּוא

 טײלנַאּב טָאה סָאװ

 ןעגנולַײטּפָא ײװצ

 ןַאּפשעג ַא טימ

 ןטניה ןּופ רעניד טימ ,דרעפ

 ,ךאװ.ןרע יד ןדליּב טפרַאדַאּב סע ןּבָאה רימ ןּוא

 ןּופ ןשטנעמ עטלײצעג רָאנ ,ךריק רעשיליוטַאק רעד ּוצ שזַאּפיקע םעד

 סָאד זַא ,קּורדנַײא םעד טכַאמעג טָאה סע .ןרָאפעגטימ ןענײז ענעגַײא

 ,ןגוא ערעזנּוא ןּופ ןטלַאהַאּבוצסיוא ם יא קעװצ םעד טימ ןָאטעג טרעװ

 טגעלּפ ןַאד ןּוא ,ןקעד ,ןלעטשרַאפ םיא ןגעלפ -- ןשטנעמ עניײז -- ײז

 םעד ןיא ןצעזנַײרַא ךיז ,ךריק רעד ןּופ ןַײגסױרַא {טשרמולּכ) רעדיװ רע

 זַא ,סצ טָאה ןסײהעג .סָאלש ןיא ןרעקמּוא

 ןפּורעג קידנעטש םיא ןּבָאה רימ

 ןּוא שזַאּפיקע ןטכַאמרַאפ

 .קנארפ ןָארַאּב רעד טרָאפ סאד

 -ַאּב ַא טימ טדערעגסיוא רימ ןּבָאה ןעמָאנ ןײז ןוא ,"רַאה רעד רָאנ

 .?עגימ-דובּכח-תארי רערעדנוז

 רטאהזיורק טלעטש גנּולײטטימ רצקיזָאדרעד ןּופ ךמס ןפיוא

 בקעי זַא ,(110 .ז ,|} ,ּב) קרעװ ןטריטיצ ןײז ןיא עירָאעט ַא ףיוא

 זַא ןּוא ךעלברעטשמּוא רַאפ ןרָאװעג טרעלקרעד טיוט ןַיז ךָאנ זיא קנַארפ

 העיסנ רעד טימ עידעמָאק עקיזָאדיד טריזינַאנרָא גָאטנּוז ןדעי טָאה ַאװע

 ,רעגנעהנָא עגַײז ןז"װַאּב ּױצ ידּכ ,ךריק רעד ןיא "רַאה ןטלַא- םענּוּפ

 -ַאּב ךיז

 יד ןָאטנָא ןגעלפ ײז .סּוכָאר רעדָא ףעזַאל ,ףעדירּב עריא ךיוא סקילײט

 ןּבָאה עידעמָאק רעד ןיא ,ךָאנ טצעל ,קנַארּפ בקצי ,רע זַא

 רַאַאהזיורק .ךריק רעד ןיא ןרָאפ ןּוא םענעּברָאטשרַאפ םענּופ םישּוּבלמ

 ,עדנעגפל לד טרעטײרּברַאפ טָאװ ץישנעּבַײא ןָארַאּב רעד ךיוא זַא ,טניימ

 .טבעל קנַארפ בקעי זַא

 עקיזָאדיד ןצנַאגניא טלעפ ,ָאד ןקּורד רימ סָאװ ,טסקעט םעניא

 ןײא ןײק טימ טרעװ ךריק רעד ןיא תועיסנ יד ןגעװ ןּוא עלעטש

 ,ל זַא

 צנַײז טכַאמ רע זַא ,טגָאז ןײלא רע .טלסקעװרַאּפ סעּפע ָאד טָאה ןּפטש

 ,סָאלשעגסיוא טשינ רעּבירעד זיא סע ,טנָאמרעד טשינ טרָאװ

 ןּוא ןלּופ םעד טציא ןּבָאה רימ יװ םעדכָאנ .ןורכז יּפ,לע ןעגנּולײטטימ

 ןצניפעג רימ עכלעװ ןיא ,ןרָאּומעמ סעסעגרָאּפ ןּופ טסקעט ןשיטנעטיוא

 סעגרָאּפ זא ,ןעמענּוצנָא רעװש זיא ,ןײטש .ל ןּופ גנּולײצרעד יד טשינ

 .טגנערב ןײטש .ל לװ ,םרָאּפ רעד ןיא טלייצרעד דָאזיּפע ןקיזָאדמעד טָאה

 ,םעד טימ גנַאהנעמַאוּוצ ןיא ט:ַאמ רַאַאהויורק סָאװ ,גנּוטּפױהַאּב יד

 ,ןרעװ טרידיװער טפרַאדעג רעירעד טלָאװ

 .ףעדירּב עדייב עריא ןּוא קנַארפ אװע -- טניימעג (6

 יס

 26 ךַאּבנעּפָא ןיא ףיוה:ןטסיקנארפ םעד ןגעװ תֹונֹורכו

 .ױזַא ּבָאה ךיא .רעמיצ ןייא ןיא טניואוועג עלַא ןּבָאה
 םייּב טפָא סרעדנּוזַאּב - טייהנגעלעג יד טַאהעג םּורַא
 ,טנעָאנ רעד ןופ רָאג ןרַאה יד ּוצ ךיז ןקּוקּוצ - שיט
 -טּוה ַא טָאטשנָא ,םרָאפינוא-רעגעי ַא ןעמּוקַאּב ּבָאה ךיא
 ,לַאטעמ טימ ןגָאלשַאּב ,רעדעל םענירג ןּופ טעקשַאק ַא
 ּוצ ןרעהעג דובּכ ןסיורג ַא רַאפ טנכערעג ךיז טָאה סע
 .גנולײטּפָא רעקיזָאדרעד

 ץַאלּפ ןיימ ןּוא שיט םייּב טנידַאּב טפָא ּבָאה ךיא
 .עג ."הריבנ, רעד ןּופ לוטש םעד רעטניה ןעװעג זיא
 ןרַאה יירד יד ,לַאז ןסיורג ַא רעייז ןיא יז ןּבָאה ןסעג
 ײש יד .ןשטנעמ יירד זנּוא ןּופ ןרָאװעג טנידַאּב ןענעז
 רימ ןגעלפ יז ןּופ ןּביילּב ןגעלפ סאוו ,ןזייּפש יד ןּופ םייר
 טניואווצג ןֹּבָאה סָאװ ,עלַא יו תויה ,ןסעפיוא רעטעּפש
 ךיז ןּבָאה זה םענּופ ץּוחמ עקינייא ךיוא ןּוא ,זיוה ןיא
 גָאטימ רעייז ןּוא ךיק רענײמעגלַא רעד ןּופ טזיײיּפשעג
 ןעװעג זיא סָאװ ,סנירג טימ ּפּוז ַא ןּופ ןענַאטשַאּב זיא
 האנה רעדנװַאּב ַא טַאהעג רימ ןּבָאה - ,טכעלש רעייז
 .ךריק ַא ןעװעג זיא גאטנוז ןדעי .טסעק ערעזנּוא ןּופ
 ,ןקילײטַאּב טזּומעג םִיא ןיא ךיז ןּבָאה רימ ןּוא ,דַארַאּפ
 גצלפ ןענעגענַאּב .סמרָאפינוא ערעזנּוא ןיא ןָאטעגנָא
 סרעדנּוזַאּב ."םינימאמ, ערעזנּוא טימ רָאנ ךיז ךיא
 ערעטלע יד ּוצ תוברקתה יד טַאהעג ּביל ךיא ּבָאה
 .װעשּוטַאמ ,6?יקציּבמעד .(?יקסווָאלָאװ -- יװ ,ןשטנעמ
 םירבח יד סרעדנּוזַאּב ,ערעגניי יד .6?יקסעיוורעשט ;(5 יקס
 סע ןגעלפ ײז יװ טול ,ןעװעג ןענעז ,רעמיצ ןיימ ןּופ
 רעגיײטש רעד יװ - רעּבָא ,םינימאמ עיירט ,ןרעלקרעד
 טשינ .קיניזטכיײל ןעװעג ייז ןענעז - .טיילעגנּוי ייּב זיא
 רעשילארָאמ רעגנערטש רעקימּורַא רעד ףיוא טקּוקעג
 ,גנערטש יױװַא ןצװעג טשינ טרּפ םצד ןיא יז ןענעז :תושירּפ
 ןעיורפ טימ) ןימ ןרעדנַא ןטימ אשמו-עגמ םּוׁש ןייק
 .עג זיא ןּבָאה הנותח ,ןרעװ טזָאלרעד טשינ ָאד טגעלפ
 זנּוא זיא ןגרָאמירפ ןייא ןיא .טָאּברַאפ גנערטש ןעװ
 זַא (עג51סת) "ןויזח, ַא סלַא ןרָאװעג ןּבירשעגרָאפ ּוליפַא
 ןּבעג ןזָאל ךיז לָאז ,השא-ירוהרה טאה טע רע ,רערעדעי
 ךיז ןּבָאה ןליּבסנַאמ עגנּוי עלַא טעמּכ ןּוא - תוקלמ ןעצ

 ןּופ רָאש רזעילא ןּוּפ ןּוז רעד --- יקסװָאלָאװ קעשיצנַארפ 7

 ,ןיטַאהָאר -

 -מעד םח'ורי -  ןסײה ףרַאד רע ;תועט ַא זיא ַאד (8

 רע טָאה ןיקסװָאקליװ ןַאי ןּוא ןיקסװָאלָאװ טימ םענַײאניא .י קס וו ָאּב

 עײהפ יד ןיא .עטנרעלעג ןּופ טינעלָאק יד טעדליּבעג ףיוה סקנַארפ ןיא

 ןקנַארפ ןּופ הרוּת העד ןיא רעגנעהנָא יד ןַײז ךירדמ ײז ןגעלפ ןהעש

 ,(514 .ז ,}| .ּב ,ה"צד ,רַאַאחזיויק)

 םענופ רעטלַאװרַאפ רעד ןעװעג זיא יקסװעשּוױטַאמ ףעזָאי 9

 ןיא רעכלצװ ,יצנישטיּפָאק ןּופ שּױאעטַצמ ןּופ ןוז רעד זיא רע ; ףיוה

 -- ײלנרָאװדַאנ א ןעװעג װָאכָאטסנעשט ןיא ךָאנ קנַארפ ןטלַא םייּב

 ."לַאטרַאמפיוה, 8

 יקס װעיגרע ש ט = טנײמעג ָאד טרעװ ךעלנײשרָאװ (20
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 טעמּ זַא ,ןקרעמַאּב ךיא זּומ ייּברעד ,ןסיײמשּפָא טזָאלעג
 .ויזח, עכלעזַא ןגעװ ןעװעג עידומ ןעמ טָאה גָאט עלַא
 ןגעלפ ייז ןּוא ,ןרַאה יירד יד ןּופ םענייא ייּב "תונ
 ןּוא ("תונויזחה רפס,) ךוּב ַא ןיא ןרעװ ןּבירשעגנײרַא
 ַא טָאה גָאט ןדעי .סעיּפָאק ןכַאמ םעד ןּופ טגעלפ'מ
 יד ,זנוא טימ טכַאמעג רעטסיימ-ריצרעזקע רעשיליוּפ
 ןזיוצנַארּפ יד תעּב .ןגעווטסעדנּופ ;ןעגנוּביא ,טיילעגנוי
 .ַאֹּב רימ ןּבָאה .ךַאּבנעּפָא ןייק ןיירַא 1799 ןיא ןענעז
 .רעװעג סָאד ןּוא ןדרעװש עלַא ןטלַאה

 יד ךַאּבנעּפָא ןייק ןעמּוקעגנָא ןענעז 1798 רעמּוז
 ךיוא ןעמּוקעג זיא יז טימ .(2:ילהעוו סַאנָאי ןּופ ןיז יירד
 רעדירּב יד .דלָאּפָאעל -- הדוהי רעדּורּב רערעגניי ןיימ
 עטעדליּבעג ןּוא ענעגיוצרע טּוג ןעװעג ןענעז ילהעוו
 .אביקע ןּוא ףסוי ,םהרבַא :ןסייהעג ןּבָאה ייז ;טיײלעגנוי
 גיוודול ,ףעזָאי :ןעמענ יד ןּבעגעג יײז ןעמ טָאה ָאד
 םעד טימ ןראוועג ןפּורעגנָא זיא רעדּורּב ןיימ .סקַאמ ןּוא
 17 ןעװעג טֵּלַא זיא רע .רערעגניי רעד לרַאק ןעמָאנ
 רע .רעקידנעטשּבלעז ןייק טשינ רעטקַארַאכ ןטיול ,רָאי
 ַא ןרעװ ךיז ןענרעל וצ גָארטּפױא םעד ןעמּוקַאּב טאה
 ןעמּוקעגנָא זיא רָאי ןקיּבלעומעד טסּברַאה .רעריזירפ
 יד ןּופ טפַאשלעזעג רעד ןיא רעטָאפ רעּביל ןיימ רעהַא
 רעסיוא ןעוועג ןיּב ךיא .ילהצוו רעּב-ןורהַא ןּוא סַאנָאי ןרעה
 ןרעײט ןיימ טימ רעדיװ ךיז ןעעז ּוצ החמש ןּופ ךיז
 ןרעה עטנרעלעג עקידובּכּב יירד יד .רעטָאּפ ןטּבילעג
 .ימאמ, צלַא ןּופ ןרָאװעג ןעמּונעגפיוא ךעלרעייפ ןענעז
 ךיז ייז ןּבָאה גָאטימרַאפ גָאט ןטייוצ םעד ןּוא "םינ
 .עגקעװַא ןּבָאה ייז ,ןרַאה עכיוה יד רַאפ טלעטשעגרָאפ
 -סילהעוו יד ,"הריבג, רעד ןּופ סיפ יד ּוצ תונּתמ טגייל
 -ייּב .ןעמּונעג ןרעג סרעדנּוזַאּב ָאד ןעמ טָאה דלָאג ;דלָאג ןיא
 ןיימ .ןשטנעמ עכייר ןעװעג ןענעז (סילהצעװ יד) עד
 ,טגָאמרַאפ טשינ תורישע ןייק טָאה סָאװ ,רעטָאפ רעּביל
 יד .ףָאטש םענעטסיטַאּב קיטש ַא טכארּבעגטימ טָאה
 .נײרַא ןּביױהעגנָא טָאה סָאװ ,הּביס .יד ןעוװעג זיא הנּתמ
 ןּוא תוקפס עסיוװעג הנומא רעדנילּב ןיימ ןיא ןפרַאווּוצ
 ,גנּוגײצרעּביא יד רימ ייּב ןפּורעגסױרַא ףוסל טָאה סָאװ
 עכעלרע רעטרעדנּוה זַא ןּוא לדניװש ָאד זיא ץלַא זַא
 ןרעוו ,טלטייּבעגסױא סעיזַאטנַאפ ךרּוד ָאד ןרעוװ ןשטנעמ
 .רַאפ ןרעװ ,םיקחרמ יד ןּופ ליימ רעטרעדנּוה טּפעלשעג
 .טכַאמעג ךעלקילגמּוא ןּוא טמערָא

 טױעדנוהרָאי ןט16 םעד טײז טָאה סָאװ ,עילימַאפ עשידי א 1

 ילהעװ סַאנָאי .גָארּפ ןיא טּבעלעג

 ןרעמ=ןעמײּב ןיא ןּוא גָארּפ ןיא

 ,םוטנדײ םיײיּב ןּבילּברַאּפ יז

 יד ןּופ רעריפ רעד ןעװעג זיא

 יד ּוצ ךוּפיהל

 רָאנ ןגעלפ ײז

 ,לֿפכּצ ןטסלקנארפ

 ןענעז ןטסיקנַארפ עשיללופ

 תודע-תויכג יד ןּופ ןצעז רימ יװ טיול .תופיסא עמײהעג ןטּלַאװּפָא

 -ּבעל ַא טלקיװטגַא ילחעװ טָאה םינּברה,ןיד-תיב םײג

 ,םזיקנַארפ ןרַאפ עדנַאגַאּפָארּפ עטפאה

 ,טריפ ןיא
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 ןעמוקעג ךַאּבנעפָא ןייק זיא רָאי ןקיּבלעזמעד
 ףעַײז ןועװעג רע זיא לָאמַא .ץיוװָאקרעצ ןָאמָאלַאס 'ה
 טכַארּבעגטימ טָאה רע ןּוא שטנעמ רעכעלגעמרַאפ ַא
 ןעמ רעּבָא ,ןגעמרַאפ ןקילָאמַא ןייז ןּופ םייריש יד
 .ןוידפ סלַא ןּבעגּפָא סע לָאז רע ,ןסייהעג ָאד םיא טָאה
 .הכולמ עשיכיירטסע ןּופ ןענַאטשַאּב זיא ןגעמרַאפ ןייז
 טרּופקנַארפ ןייק טריפעגקעװַא ייז ּבָאה ךיא .ןריּפַאּפ
 .טָאר ןטלַא םייּב רעּבליז ףיוא ןטיּבעגסיױא טרָאד ןּוא
 .עלרע רעטּוג ַא ןעװעג זיא ץיװָאקרעצ 'ה .6?דליש
 .רַאפ ןטצעל ןייז ןּבעגעגּפָא טָאה רע תעּב .ןַאמ רעכ
 .טנייוװעג רע טאה - ןגעמ

 רעקיליײה , רעד ןעװעג זיא רעמיצ-סע םעד ןּבעל
 ןּוא טעּב יד ןענּופעג ךָאנ ךיז ןּבָאה סע ואװ ,'רעמיצ
 ןעמ טָאה ױזַא) (6:"רעטָאּפ ןקיליײה, םענּופ םישּוּבלמ יד
 "הריבג, רעד ןּופ רעטָאפ םעד ,ןקנַארפ בקעי ןפּורעג ָאד
 טשרעהעג טָאה רעמיצ םעד ןיא .(רעדירּב עריא ןּופ ןּוא
 ןעגנָאהרַאפ ןעװעג ןענעז רעטצנעפ יד ,תושמשה-ןיּב ַא
 ןגעלפ תולימּת יד רַאפ ןּוא ןעװעג ללּפתמ ןעמ טָאה ָאד
 טאה ןעמ ,ינק יד ףיוא ןלַאפ קידתובהלתה םינימאמ יד
 .נײרַא ןרַאפ .גָאט ןצנַאג םעד ןײגנײרַא רעהַא טגעמעג
 ןּופ ךַאװ ַא ןענַאטשעג זיא רעמיצ-סע םעד ןיא גנַאג
 טנּפָאװַאּב ,רעדײלק-ןענָאזַאמַא ןיא ןָאטעגנָא ,ךעלדיימ
 ּבילוצ ןעמ טגעלפ ךעלטנייוועג .ןדרעווש ןּוא רעװעג טימ
 .ךעלדיימ עגנוי ענייש ןעמיטשַאּב םעד

 רימ ייּב טָאה 1?/ טקרעמַאּב רעירפ ּבָאה ךיא יװ
 סָאװ ,קורדסיוא רעד ליפעג ןכעלסירדראפ ַא ןפּורעגסױרַא
 םייּב טכאמעג טָאּפש טימ טָאה ףעזָאי רעקילייה רעד
 ,קנעשעג ןּפַאנק םעד עגונּב ןייזייּב ןיימ ןיא שיט
 .רעד ּבָאה ךיא .טכַארּבעג רעהַא טָאה רעטָאפ ןיימ סָאװ
 הנּתמ יד קיטכיװ זיא ָאד זַא ,ןָאטעג טכַארט ַא ייּב
 .ָאמ םעד ןּופ ייז טגנערּב סָאװ ,שטנעמ רעד טשינ ןּוא
 ןּוא ןטכַארטרַאפ ּוצ ןּבױהעגנָא ךיז ךיא ּבָאה ןָא טנעמ
 ּבָאה תליחּת .רימ םּורַא ָאד ךיז טּוט סע סָאװ ,ןקּיקמּורַא
 ;תובשחמ עשיטירק עקיזָאדיד ןסױטשענּפָא ךיז ןּופ ךיא
 ןעלפייוצ ּוצ הּכצוח ַא זיא סע וַא ,ןטלַאהעג ּבאה ךיא
 ןוא עבושח ליפ יױזַא ןּבױלג סע סָאװ ןיא ,םעד ןיא
 'ייה םעניא ןיײרַא ןיּב ךיא ןּוא - ,ןשטנעמ עטנרעלעג
 .ניא רעּבָא .ןעועג הבושּתּב-רזוח ןטרָאד ןּוא רעמיצ ןקיל
 עניימ ּוצ ןעמוקעג הּביס ַא ךרּוד רעדיװ ךיא ןיּב ןכיג
 ןיא רימ טימ טניואוועג ןּבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ :תוקפס
 ;ןדזערד ןּופ ןַאמרעגנּוי ַא ךיוא ןעוװעג זיא ,רעמיצ ןייא

 יקנ צ ש .ג .א :עז ןולישטָאר טימ ןטפעשעג סקנַארפ ןגעװ (2

 *9 .ז ,1856 ,ןיימ-טרּומקנַארפ ,(שטײד) ְרַאּבנעפָא ןיא ןעלָאּפ יד ,קניפ

 ןַײז טימ תועט ַא טָאה רַאַאהזורק זַא ,טזײװַאּב ןײלַא סָאד (23

 :ּברעטשמּױא סקנַארּפ ןגעװ עדנעגעל ַא טריטסיזקע טָאה סע זַא ,הרעשה

 ,טייקכעּפ
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 ךיז ןּבָאה רימ ,(2?רעגניזפיוה סַאנָאי -- רע טָאה ןסייהעג
 ןוא תונכה עקיניײא ךָאנ .טעדניײרפַאּב טייצ רעד ןיא
 רע זַא ןעװעג זמרמ רימ רע טָאה ןסעומש עקיטכיזרָאפ
 ָאד סָאװ ,ןעמעלא םעד טימ םיּכסמ טשינ ןזיא
 לעװ ךיא זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע יװ תויה .רָאפ טמּוק
 :ָאלק טימ סױרַא ךעלדנע רע זיא ,ןטַאררַאּפ טשינ םיא
 ןּוא ןטכַארטמּורַא ןרעגנעל ַא ךָאנ זַא - ,םירוּבד ער
 זא ,גנוגייצרעּביא רעד ּוצ ןעמּוקעג רע זיא תעדה-בושי ַא
 רָאנ ןּוא ,לדניוװש רעכעלּבױלגמּוא ןַא ראפ טמּוק ָאד
 -יורג עכלעזא טכארּבעג ןּבָאה "םינימאמ , יד סָאװ ,סָאד
 .עקרענָא ןּוא ןייז ספוּת טשינ יז טזָאלרעד ,תונּברק עס
 טּבױרעגקעװַא ָאד יז ייּב ןעמ טָאה בגא ;לדניווש םעד ןענ
 "מּוא טנָאקעג ךיז ןטלָאװ ייז עכלעו טימ ,ןעלטימ עלַא
 עכלעזַא ךרוד .ןעמייה עטייו ערעייז ןיא קירּוצ ןרעק
 -אּב םּוצ ןעמוקעג ףוס-לּכ-ףוס רימ ןענעז ןסעּומש עטפָא
 .טענַאד ןּופ ןייז ּוצ רקוע סּולש

 -אּב ּוצ יװ ,ןַאלּפ א ןגָאלשעגרָאּפ טָאה רעגניזפיוה
 טסַאּפעג טשינ טָאה ןַאלּפ ןייז ױעּבָא ,ןעלטימ ןעמּוק
 רימ יװ תויה .החּפשמ רעזנּוא ןופ ןעמָאנ ןּוא דובּכ ןרַאפ
 ךיא ּבָאה ,םינמוזמ םּוש ןייק טאהעג טשינ ךיז ייּב ןּבָאה
 .רָאּפ ר"ד םעד ,רעדּורּב ןיימ ּוצ ווירּב ַא ןּבירשעגקעװַא
 ּוצ סּולשאּב ןײמ ןגעװ טלייטעגטימ םיא ןּוא ,0?סעג
 רימ לָאז רע ,ןטעּבעג םיא ּבָאה ךיא .ךַאּבנעפָא ןזָאלרַאפ
 ךיז ןטלָאװ רימ ּואו ,טרּופקנַארפ ןיא זיוה ַא ןזײװנָא
 .רעטייוו רעד ףױא ןעלטימ ןגירק ןּוא ןלעטשּפָא טנָאקעג
 :הבושּת ַא ןעמּוקַאּב ךיז טָאה םעד ףיוא :העיסנ רעקיד
 ןּוא ןַאלּפ רעזנּוא ןופ ןדירפּוצ ןעװעג זיא עילימַאּפ יד
 'ה רעסיװעג ַא רעניא זַא ,ןעװעג עידומ זנּוא טָאה
 .פיוא ךעלדניירפ זנּוא טעװ טרּופקנַארפ ןיא לטַאטשיינ
 .ױזַא זיא עגַאל יד .טלעג טימ ןגרָאזַאּב ןּוא ןעמענ
 םעד טכַאמעג טנַאקַאּב ּבָאה ךיא .טסנרע ןרָאװעג םּורַא
 ןיועג םיא ּבָאה .סּולשַאֹּב ןיימ טימ רעדּורּב ןרענעלק
 טָאה רע ןּוא ,רעדּורּב (ןרעטלענ רעזנוא ןופ ווירּב םעד
 .רימ טימ ןייגטימ טיירג זיא רע זא ,טרעלקרעד ףּכיּת
 ףיוא ,גנּוטַארַאּב עקידתופּתושּב ַא ןטלַאהעגּפָא ןּבָאה רימ
 ןּבָאה רימ .ךַאּבנעפָא ןּופ קעװַא ןלָאז רימ ןפוא רעסָאװ
 ,רעגיײזַא ריפ םּורַא רואיכ ןפילטנַא ּוצ ןסאלשַאּב
 ןקיזָאד םוצ ןעמּוקעג ןענעז רימ .ןטרָאג םעד ךרּוד
 טָאה טייצ רעצרּוק א טימ קירּוצ לייוו ,רַאפרעד םּכסה
 טרצהעג טָאה סָאװ ,(65 קַאלָאּפ א ןפיולטנַא םייּב טּפַאכעג ןעמ

 ָאד .גָארּפ ןײק ןעמּױקעג םותי סלַא זיא רע;גניזפיוה סאנָאא (24

 העטצעל ףעד ןּוא ,ןילהעװ סָאנָאי ױצ סרידגעמָאקער םיא ןעמ טָאה

 ,טסיקנַאװפ ַא רַאפ טכַאמעג ןיוש םיא טָאה

 ירעירפ הרעה רעזנּוא םיא ןגצװ עז (259

 ,דָאזיּפע ןַא זיא סָאד (6

 ןקגיר-:קגצּס

 ײב ךיוא טלַײטצגטימ טרעװ סָאװ

 ,35 .ז ,"ךַאּבנעפָא ליא ןעלָאּפ יד. ךוב ןײז ןיא

 ָאד) "ןעיורפ עשיליוּפ, יד ןּופ ענײא זיא ּלָאמגײא זַא ,רצ טלײצרעד
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 תויה .טּפָארטשַאּב םיא ןּוא ,עדניימעג (ןטסיקנַארפנ רעד ּוצ
 ּבָאה ,םירמוש-טכַאנ יד ןעװעג טפָא רעיײז ןענעז רימ יװ
 .פיוה ןּוא ךיא זא ,ןענעדרַאּוצניײא יוזא ןענַאטשרַאפ ךיא
 רימ ןּבָאה ןכַאז ליפ .ךַאװ רעד ףיוא ןייטש ןלאז רעגניז
 ןייא ןיא טגיילעגפיונּוצ ץלַא ןּבָאה רימ ןּוא טַאהעג טשינ
 ַא ךימ טָאה הטילּפ רעזנּוא רַאפ טנװָא םעד .קַאּפ
 ןיש זיא סע ."הריבג* רעד ּוצ ןפּורעג ןיליירפ-רעמַאק
 יד ןטָארטעגרעּבירַא ןיּב ךיא ןעװ ,תושמשה-ןיּב ןעוועג
 ַא .טנּוה רעטּבילעג ריא .טעניּבַאק ריא ןּופ לעװש
 סָאװ ןּוא טנעקעג טּוג ךימ טָאה סָאװ .?ליּפשטניװ,
 .עגנָא לָאמסָאד טָאה ,ןרירנָא טשינ לָאמנייק ךימ טגצלפ
 יד ,ןלַאפעגנָא רימ ףיוא זיא ןּוא ןליּב ּוצ קרַאטש ןּביױה
 'עג ךימ טָאה ןעמ רעכלעװ ןיא ,העש עכעלטנייוועגמּוא
 ןּבָאה טנּוה םענּופ לַאפנָא רעטעטרַאװרעדמּוא רעד ,ןפּור
 זַא ,טניימעג ּבָאה ךיא .קערש א ןפרָאװעגנָא רימ ףיוא
 .עלּפ ערעזנּוא טקעדטנַא ןּוא ןטַאררַאפ זנּוא טָאה ןעמ
 ּוצ קידנגָאז ,טנּוה םעד טקיאּורַאּב טָאה "הריבג, יד .רענ
 ןעד ּוטסנעקרעד ?טנייה סעּפע ריד טימ ויא סָאװ, :םיא
 ּוצ טדנעװעג ךיז טָאה יז ןוא "?לרַאק ןּביל ןיימ טשינ
 .עג יז טָאה - ,טקרעמַאּב ּבָאה ךיא , :שילױּפ ףיוא רימ
 ּוד .טצּונעגּפָא ןיוש זיא םרָאפינּוא ןייד זַא ,- טגָאז
 ךיז ןטרָאד ןוא טרּופקנַארּפ ןייק ןרָאפ ןגרָאמ טסנָאק
 .עג ךיוא ךימ טָאה יז ,'םרָאפינּוא עיינ ַא ןלעטשַאּב
 .ןשטנּואװ זיא'ס עכלעװ ךָאנ טשינ ּבָאה ךיא יצ ,טגערפ
 טשינ ריש ריש ןיּב ןוא טרירעג רעייז ןעװעג ןיּב ךיא
 קנַאד סלַא ןייז ּוצ הדומ ךיז ץלַא ןיא טיירג ןעװעג
 .עגסיוא רימ טָאה יז .דָאנג ןּוא עיטַאּפמיס ריא רַאפ
 . .טזָאלעגּפָא ךימ טָאה ןּוא ןשוק םּוצ טנַאה יד טקערטש
 .רעד יד טָא ּבָאה ךיא לייו ,קידנענייו קעװַא ןיִּב ךיא
 .עד ןיִּת ךיא .טַאהעג ּביל ןּוא טרערַאפ יורפ ענעּבױה
 .רָאי 19 ןעװעג טלַא טלָאמ

 ןטסָאּפ ןיימ ןּופ ּפָארַא ךיא ןיּב טכַאנייּב ףלעווצ
 ,טגיילעגּוצ ךיז ּבָאה ךיא .ךַאװ יד ןטיּבעג ךיז טָאה סענ
 ּבָאה ןּוא ןענַאטשעגפױא ךיא ןיּב רעגייז םעד ייװצ ןּוא
 .ךּוט ַא ןיא טקַאפעגנײא שעװ ןּוא םישוּבלמ לסיּב סָאד
 ּבָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןעמענּוצטימ ןטימעגסיוא ּבָאה ךיא
 רעדּורּב ןיימ ןּוא רעגניזמיוה .טכַארּבעגטימ טשינ רעהַא
 -רַאּפ רעגיײזַא ריפ ,ךיא סָאװ ,ענעגייא סָאד ןָאטעג ןּבָאה
 םעד ןעמּונרַאפ רעדיװ ןרעגניוּפיוה טימ ךיא ּבָאה גָאט
 טימ ןגָארטעג ןיוש רימ ןּבָאה ךעלקעּפ יד .ןטסָאּפיךַאװ

 ןשיליופ םענּופ ןפָאלטנא (קַאלָאּפ ַא -- טגָאזעג טרעװ טסקעט םעניא

 ?כרּוד 8 .טּפַאכעג העדיװ יז ןּבָּפה רעניד עטוּפָאװַאּב יד רעּבָא ,זיוה

 יד ףיורעד טכַאמעג םַאזקרעמפלוא טָאה רּעײג

 .ןשימנַײרַא ךיז לָאז יז

 ףָאט העטְכיר ַא רעדָא ןַאמ;ייצילָאּפ ַא

 י"ויוה ןשיליּפ,, םעניא ןעמּוקגײרַא טשינ ןפוא

 ְךַאּבנעפָא ןּופ ַײצילָאּפ

 ײצילָאּפ יד רעּבָא ,ןגָאלשעגרָאפ ריא ןּוא

 םּוׁשּב זַא ,טרעפטנעעג טָאה
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 רָארירָאק ןטשרעטנּוא םעניא ןענַאטשעג ןענעז רימ ךיו

 .ףעזָאי ןּוא (27 דרַאנרעּב ןקיליײה םענּופ ןרעמיצ יד רַאפ
 רימ ןּבָאה ,ּפערט יד ןעגנַאגענּפָארַא זיא רעדּורּב ןיײמ זַא
 טימ ןּוא לקניװ ַא ןיא רעװעג סָאד טלעטשעגקעװַא

 רימ ןענעז עטגערעגפיוא קרַאטש ןּוא רעצרעה עקידנּפאלק
 רעד זַא ,הנּכס ַא ןעװעג זיא סע .ףיוה ןפיוא סיורא
 -ּופ .ןטלַאהרַאּפ זנּוא ןלעװ רעניד.לַאטש יד ןּוא -עשטּוק

 -עלקעגרעּבירַא ,ןטרָאג ןיא סױרַא רימ ןענייז ףיוה םענ

 "עג ןענעז ןּוא - םיוצ םענרעטערב םעד רעּביא טרעט
 ויא סָאװ ,דלַאװ םּוצ ןּכָאלעגּוצ ןענעז רימ .יירפ ןעוו
 ןייק ץקעװַא רימ ןעניײז טענַאד ןּופ ,תונכש ןיא ןגעלעג

 ןעװעג ריּפ ןענייז רענגײזַא סקצז םּורַא ןּוא דַאררעּבָא
 ןּבָאה רימ ןכלעוו ּוצ ,?טַאטשײנ רעד .טרּופקנַארפ ןיא

 -ֿפוא ךעלדניירפ רעייז זנּוא טָאה ,טגערפרעד דלַאּב ךיז

 -יא זנּוא ןּוא ןסע ןּוא רעגעל-טכאנ א ןּבעגעג ,ןעמונעג
 -גּוא ןּופ ןטלַאהרעד טָאה רע סָאװ ,טלעג סָאד ןּבעגעגרעּכ

 ןיימ ןּוא ךימ ןעמ טָאה גָאט ןקיּבלעומעד .עילימאפ רעז

 ןגרָאמ ףיוא .םישּוּבלמ עקיניײא טימ טגרָאזַאּב רעדּורּב

 ןלטעטשנ) םּוצ ןרָאפעגּוצ טייהנגעלעג 8 טימ רימ ןענעז
 - ,ךלַאװ-טרַאסעּפש םעד ךרוד ,ןטרָאד ןּופ ןּוא ףיוה-ןקילצז

 -נעייז .טקיטכענעגרעּביא רימ ןּבָאה ָאד ;ךַאּבלעסע ןייק !
 הרבח עסיורג ַא ןענזורעד רימ ןֹּבָאה דלַאװ ןיא קיד

 םענּופ סױרַא זנּוא ראפ רעירפ ןענייז סָאװ ,ןשטנצמ

 זנּוא ןלעװ ייז זַא ,ןקָארשרעד ךיז ןּבָאה רימ ןּוא-.,דלַאװ

 טָאה ןּוא ןייטש ןּבילּבעג ןיא הלגצ-לעּב רצזנוא .ןּביורַאּב
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ףיוא ןזיװעגנָא קפרש טימ
 װ ,רימ ןרעהרעד לָאמַאטַיײמ .געװ ןפיוא טלעטשענפָא

 טָאה סנַאשזיליד-טסָאּפ 8 ןּוא ,טײּפמָארט ַא טזָאלּב סע

 ןיירַא ןענעז ןשטנעמ יד .טרעטנענרעד דלַאּב זנּוא ּוצ ךינ

 -ייאניא ןיוש ןענייז רימ ןּוא ,ןיירא דלַאװ ןיא קירּוצ
 .ךַאּבלעסע זיּב ןרָאפרעד סנַאשזיליד ןטימ םענ

 ןלָאז רימ ,ןזיװעגנָא זנּוא ןעמ טָאה םייה רעד ןּופ

 עקידרעטייװ ףיוא ןטרַאװ ןטרָאד ןּוא טריפ זיּב ןרָאפ
 גרוּבצריװ רעּביא רימ ןענעז ךַאּבלעסע ןּופ .סעיצקורטסניא
 ןּופ געװ ןפיוא .סופּוצ עקַאט ןּוא - טריפ ןייק ןעמּוקעג

 -נֲא קרַאטש םיצולּפ ךימ טָאה גרוּבצריװ ןייק ךַאּבלעסע
 ױזַא ךימ טָאה סָאד ןּוא רצגנּוה רעד ןגָאנ ּוצ ןּביױהעג
 "ּופ ןריר טנָאקעג טשינ ךיז ּבָאה ךיא זַא ,טכַאװשענּפָא

 ןבָאה קילג םּוצ .ןגײלקעװַא טזומעג ןּוא טרָא םצנ
 קיטש א ןּבעגעג רימ ןּבָאה ייז ןּוא סעטרעיוּפ ןזיװַאּב ךיז
 ןעװ וַא ,טגָאזעג רעטעּפש רימ ןּבָאה םיריוטקָאד .טַיורּב
 ,ןסע ןייק ןּבעג ןעװעג טשינ טלָאמעד רימ לָאז ןעמ
 ןעװעג טלָאװ ןּוא ןענַאטשעגּפױא טשינ רעמ ךיא טלָאװ

 עלַא טלעטשענּפָא ךיז רימ ןּבָאה טריפ ןיא .ןייגסיוא
 ןײק טַאהעג טשינ טָאה רענניזפיוה .הינסכא ןַא ןיא יירד
 םעד טימ ןטלַאהעגסיױא םיא ןּבָאה רימ ןּוא ןעלטימ םּוש

 ,םּוכָאר -- ָאד זיא טנַײמעג

 ןּופ טרּופקנַארּפ ןיא ןעמּוקַאּב ןֹּבָאה רימ סָאװ ,טלעג
 רעד ןיא זַא ,ןייז ףיסומ ָאד ףרַאד ךיא .עילימַאפ רעזנּוא
 טָאה ךַאּבנעפָא ןּופ ןפָאלטנַא ןענייז רימ רעדייא טכַאנ
 טָאה רע :השעמ ענייש ןייק טשינ ןָאטעגּפָא רעגניזפיוה
 ןּוא ילהעוו ףעזָאי ןּופ לסילש-ןטסַאק םעד טּפעלשעגסױרַא
 זיא רענעי תעּב ,ןשיק ןרעטנּוא ןּופ (גרעּבנערַאלק ןַאהָאי
 68 "תונויזחה רפס, םעד ןעמּונעגּוצ ןּוא ,ןפָאלשעג
 םיא ייּב ךיא ּבָאה ךוּב סָאד .קָאר םענעטרָאק ַא ןּוא
 .הערל ןדנעװרַאפ טשינ סָאד לָאז רע ידּכ ,ןעמּונעגּפָא
 ,ךַאּבנעפָא ןיא ןָאטעג טָאה רעגניזפיוה סָאװ ,סָאד ןּוא
 טכַאנײּב :טריפ ןיא טרזחעגרעּביא לָאמַאכָאנ רע טָאה
 םעד טּפעלשצגסױרַא ןשיק ןרעטנּוא ןּופ רימ ייּב רע טָאה
 ךּוּב סָאד .טעייטסעג טשינ טָאה ןּוא - ךּוּב ןטנָאמרעד
 ,09 ץיװָאקרעצ .י ןופ םעדייא םעד טפיוקרַאפ וע טָאה
 םענּופ טָאה ץיװַאקרעצ .טריפ ןיא טניואוועג טָאה רעכלעוו
 .ךיורּבסימ ןייק טכַאמעג טשינ ךּוּב

 עקינײא ּוצ סעיצַאדנעמָאקער טַאהעג ןּבָאה רימ
 ןשיװצ עטסקידובּכּב יד ןּופ רענייא .טריִפ ןיא םיבשוּת
 .לּבקמ זנּוא טָאה רע .ףרָאדזַאג סעזָאמ 'ה ןעװעג זיא ייז
 םּוצ ןטעּבעג ןּוא ןפוא ןכעלדניירפ ַא ףיוא ןעוועג םינּכ
 ןלָאז רימ ,ןיװעגנָא זנּוא ןעמ טָאה םייה רעד ןּופ .שיט
 ןעװ ,ןייז עידומ זנוא טעװ ןעמ זיּב טריפ ןיא ןּבײלּב
 ןיא ןּבילּבעג ןענייז רימ .םײהַא ןרָאפ ןענעק רימ
 זנּוא ןעמ טפּור בוט-םוי ךָאנ .תוצּובש רעּביא זיּב טריפ
 רימ זַא ,ןרעהּוצנָא זנּוא טיג'מ ןּוא יײצילָאּפ רעד ןיא
 ןיּב ךיא .טָאטש יד ןזָאלרֲאפ העש 48 ןּופ ןשמ ןיא ןלָאז
 .עדָאפ רעד טול ןעצשעג זיא סָאד זַא ,ןרָאװעג-ריואוועג
 םעד ןּופ :דנַאטשרָאפ-עדניימעג ןשידיי (ןגיה) םענופ גנור
 טּבײרט ןעמ זַא ,טסּואװרעד ךיז ךיא ּבָאה ףרָאדזָאג 'ה
 ןלָאג טזָאלעג ךיז ּבָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד סױרַא זנּוא
 טשינ ןּבָאה ןתּולדּתשִה םּוש ןייק .רעסעמ-ריזַאר ַא טימ
 רימ .טריפ ןזָאלרַאּפ טזומעג ןּבָאה רימ ןּוא - ןפלָאהעג
 םעניא טלעטשענּפָא ךיז ןּבָאה ןןּוא רעטייוו קעװַאנ ןענייז
 רעד ןיא לייװ ,(ףָאהנעטסָאג) גרעּבנרינ ןּופ טָאטשרָאפ
 .ןטלַאהפױא טרָאטעג טשינ ךיז ןדיי ןּבָאה אפּוג טָאטש
 רעד ןּופ ווירּב יד ןעמּוקַאּבסױרַא רימ ןּבָאה טענַאד ןּופ
 .טריפ ןייק ןריסערדַא ןטעּבעג ןּבָאה רימ עכלעוו ,םייה
 ןלָאז רימ זַא ,העידי ַא ןעמוקַאּב רימ ןּבָאה ךעלדנע
 רעד ּוצ ןעמּונעג ךיז ףּכיּת ןּבָאה רימ ןּוא ,םייהַא ןרָאפּפָא
 ןשירעייּב ןטצעל םּוצ ןעמּוקעגּוצ ןענייז רימ זַא .העיסנ
 ַא ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא רימ זיא ,זיוהטייוו -- טקנּוּפ-ץענערג
 - ץענערג עשיכיירטסע יד רעּבירַא טשינ ןלָאז רימ ,וויִרּב
 זנוא טעוו'מ זַא ,הנּכס רעד ןיא רימ ןעיײטש טינַא
 ּוצ ךיז ןטַארעג זנּוא טָאה ןעמ ,ןטּורקער רַאפ ןּבעגּפָא

 .ןּבױא עז -- ,טופ1סםסמטטסג" (8

 ףגנא ןַא -- (יװאקרעצ רעדא ץיוואקרעצ ְךִיֹוא) שטיוװָאקרעצ (9

 .ריפנײרַא םעד ןַיא ןּביֹוא עז .טסיקנַארּפ רענעע}
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 ּוצ עיצַאדנעמָאקער ע ןּבעגעג ןּוא -- טיוריב ןייק ןזָאל

 -יּפע ןַא ןענָאמרעד ךָאנ ליו ךיא .לעצנע 'ה 8 םענַײא

 רעגרעּבנרינ רעד ןיא זנוא טימ ןעעשעג זיא סָאװ ,דָאז

 8 ןיא ָאד ןסעזעג ןענייז רימ .ףָאהנעטסָאג -- טָאטשרָאּפ

 -ייא .טױרּב-רעטוּפ ַא ןּוא רִיּב זָאלג ַא ייּב עיצַארָאטסער

 זַא ,טנעקרעד דלַאּב םיא ןיא טָאה ןעמ -- טסַאג 8 רענ

 "עג ןּוא טדנעװעג זנּוא ּוצ ךיז טָאה - דיי 8 זיא רע

 זנּוא רע טָאה ףּכיּת ןּוא - ,ןדיי רימ ןצנייז יצ ,טגערּכ

 ,תוללק עטיוט טימ ןטלעש ןּוא ןעלדיז ּוצ ןּבױהעגנָא

 :טסקעט ןיא) הנושמ התימ ַא ןעמענניא ןלָאז רימ

 עשצױוג ןסע רימ סָאװ ,רַאפרעד .תתופס 24650הוח6)

 ַא בָאה ךיא .רעסעמ ןשעיג ַא טימ ןּוא רעטוּפ

 םיא רַָאפ ךיז ןּוא הינסכאהילעּב םעד  ןָאטעג ףּור

 ,רטפרעד זנוא טלדיז דיי רעד זַא  ,טגָאלקרַאפ

 -עג םיא ּבָאה ןּוא ,רעסעמ 8 םענייז טימ ןסע רימ סָאװ

 רעד .קיצומש יוזַא םיא ייּב תמאּב ןעד זיא יצ ,טגערפ

 -לֵאק םייּב דיי 'ר ןּביל םעד טּפטכעגנָא טָאה הינסכאה-לעּב

 םעדכַאנ ךיילג ןענעז רימ ,ןפרָאװעגסױרַא םיא ןּוא רעג

 -לםרטפ גָאט ןרעדנא ןפיוא ןּוא ,טיורייּב ןייק ןרָאפעגּפָא

 8 ,לעצנע 'ה רעד .ןעמּוקעגנָא ןיהַא רימ ןענעז גָאט

 -:נעגמיוא ךעלדנײרּפ זנוא טָאה ,ןאמ רענייש רעקיסקּואוװ

 ןנוא ןּוא חירּב-עיצַאדנעמָאקער םעד  טנעיילעגכרּוד ,ןצמ

 ןּבעגעגּפָא זנוא טָאה ןעמ .םיא ייּב ןעניואוו ױצ ןטצּברַאפ

 -מעד ייּב ןּבָנה רימ ןּוא ןרעמיצ עטרילּבעמ ענייש ייווצ

 -טגווָא ןּוא ןסע-נָאטימ ,ןסייּבנָא טַאהעג ןאמ םענייּפ ןקיזָאד

 םּוצ ןטעּב טשינ זנּוא ןעק רע סָאװ ,טרעיױדַאּב טָאה רע .טיורּב

 "האפ ןײז ךָאנ תולבא טכירעגּפָא טָאה רע תמחמ ,שיט

 ,צליואו ט ןּוא ענייש ַא ןעװעג זיא יז ;יורפ רענעּברָאטש

 -"עג טשינ ךיז טָאה ןּוא טפהעג ביל קרַאטש יז טָאה רע

 ינע 'ה םעד ייּב ךיז ןּבָאה רימ .ןטסיירט ריא ךָאנ טנָאק

 ןּבָאה רימ סָאװ ,טייצ יד ןּוא ,טּונ רעייז טליפצג לעצ

 8 רעײז ןעװעג זנּוא רַאפ זיא ,טיורייּב ןיא טכַארּברַאפ

 ןעצזעג ןעװ ןטלעז רימ ןּבָאה לעצנע 'ה םעד .עמענעגנַא

 ךיז ּוצ ןפורעגניײרַא ךימ רע טָאה םּווַא ןכָאװ ריפ ןיא

 עכלעזַא ןָאק סַאּפ ןּוא טסוּפ ןײגמּורַא סָאד זַא ,טגָאזעג ןּוא

 ךיז טָאה רע ;ןּבראדרשפ רָאנ רימ יװ ןשטנעמ עגנוי

 גרּוּבמטה ןייק דניירפ א םענייז ּוצ טדנעװעג רעּבירעד

 -- ,עלעטש ַא ןּבעג רימ לָאז רע ,םיא ייּב טלעוּפעג ןּוא

 טקנַאדענּבָא .םיא ּבָאה ךיא .ןרָאפ ןיהַא ןיוש ןָאק ךיא ןּוא

 ךיא זַא ,טרעלקרעד רעּבָא ּכָאה ,הנווּכ רעטּוג ןייז רַאפ

 ןיק .ןרעטלע עניימ ייּב ןגערפנָא רעירפ ַא ךיז ףרַאד

 ןּבעגעג טשינ םייה רעד ןּופ ןעמ טָאה םעד ףיוא םּכסה

 -גיא ןלעװ רימ זַא ,גנּונעּפָאה יד ןּבעגעג זנוא טָאה ןעמ

 ,עילימַאפ רעזנּוא ּוצ ,ייז ּוצ ןרעקמּוא ןענָאק ךיז ןכיג

 ןלעצנע 'ה םעד ןעװעג עידומ הבּושּת רעד ןגעװ ּבָאה ךיא

 ליװ ךיא יװ תיה זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה םעד ףיוא

 ףימ ןוּומ -- גַאלשרָאּפ ןטניימעג-טּוג ןייז ןעמענגָא טשינ

 8 ןּבעג ּוצ טגָאועגּוצ רימ טָאה רע ,זיוה ןייז ןזָאלרַאפ

 = 2 54 ךַאּבנעפָא ןיא ףיוה.ןטסיקנארפ םעד ןגעװ תונורכז

 רעמיטנגייא םצד -- ,.נ ןָארַאּב םּוצ ֹווירּב-עיצַאדנעמָאקער
 - ,דידי א םצניײז ,טַאטשדנוגרוּב יב טעמע טּוג םענּופ
 -עג ךיז ןּבָאה רימ .ןעמענפיוא ךעלדניירפ זנּוא לָאז רע
 רעסייײה ַא רעײז ןעװעג ןיא סע .ןיירַא געװ ןיא טזָאל
 רימ ןענעז טייצ-גָאטימ םּורפ .טסּוגױא שדוח ןיא ,גָאט
 ךיא ּבָאה טָאטש רעד רַּהֹּפ .טַאטשדנּוגרּוּב ןעגנאגעגכרּוד
 ןַײמ ףיא טגײלעגפױרַא סע ןּוא לקער סָאד ןָאטעגסױא
 םענּופ שַאט רעד ןיא .ןגָארטעג ּבָאה ךיא סָאװ ,?צנער
 ,.לפ קיצרעפ ַא עניימ טימ לטייּב ַא ןגעלעג זיא לקער
 טעמע ןייק טַאטשדנּוגרּוּב ןּופ ןעמּוק ּוצ ידכּב .ןןיראלפנ
 רימ זַא .גרַאּב ןשּפיה ַא ףיוא ןרעטעלקפיורַא ןעמ זּומ
 בָאה ,גרַאּב טפלצה ַא ףוא ןּביוהעגפיוא ןיֹוש ךיז ןּבָאה
 ןיא סָאװ ,דלאּפָאעל רעדורּב ןײמ ןָאטעג גערפ ַא ךיא
 *ּולצנער ןפיוא לקער סָאד טגיל, :רימ רעטניה ןעגנאגעג
 רענּוד 8 יװ טָאה ךימ ."ןריולרַאפ סע טסָאה ּוד ,ןיינ, --
 סָאד יו טגָאמרַאפ טשינ רעמ ןּבָאה רימ .ןגָאלשרעד
 -רצדינַא ןיּב ךיא .לקער םעניא ןגעלעג זיא סָאװ ,טלעג
 ףיא ןטלַפה ךיז קידנענעק טשינ ,דרע רעד ףיוא ןלַאפעג
 קירּוצ ןפָעלענּפָארַא ןיא דלָאּפָאעל רעדּורּב ןייט .סיפ יד
 רע ןעמשװ ,ןרעדצי ןּוא ,טַאטשדנּוגרּוּב רעד ךרּוד גרַאּב םעד
 רעּבָא .הריבא רעד ףיוא טגערפעג רע טָאה ,טנגעגַאּב טָאה
 טָאה רעױט םייּב ןענַאטשעג ויא רע תעּב .גלָעפרע ןָא
 -ָאצל זַא ןּוא ,טכּוז רע סָאװ ןָאטעג גערפ ַח רעצימע םיא
 -קצװא רענעי םיא טָאה ,טלייצרעד ץלַא םיא טָאה דלָאּפ

 .לקער סָאד ןענופעג טָאה סָאװ ,רעּברַאג ַא ּוצ טריצעג
 זַא רעּבָא ,ןענעקייל טוװּורּפעג תליחּת טָאה רעּברַאג רעד
 םיא ןּוא ןהנעטנייא ןּבױהעגנָא םיא טימ טָאה דלָאפָאעל
 רַּטפ טַײטַטּב הדיבא יד קילגמּוא ןַא ראפ סָאװ ,טלייצרעד
 יא ע,עטייּב סָאד ,לקער סָאד טכַארּבעג רענעי טָאה ,זנּוא
 *רַאג םעד ןּבעג טזומעג טָאה רע .שַאט רעד ןיא ןגעלעג
 ןרעדליש ּוּצט דנַאטשמיא זיא רעװ .ןדלּוג רַאֹּכ ַא רעּב

 רעדּווּב ןײמ יװ ,ןעצזרעד ּבָאה ךיא תעֹּב ,החמש ןיימ
 !לקער סָאד ךיוה טגָארט ןּוא ףיורא גרַאּב םעד טפיול

 ןיא סָאד .טעמע ןייק ןעמּוקעג רימ ןענעז גָאטימכָאנ
 ןיא ןעגנַאגעג דלַאֹּב ןיּב ךיא .ףרָאד ןיילק ַא ןפוועג

 ןעמ ,ןָארַאּב םעד ווירּב ןיימ ןּבעגּוצּפָא ידּכ ,ןיירַא סָאלש
 -עג ךיא ּבָאה ָאד .ןיירט ןטרָאג ןיא טקישעג ךימ טָאה
 -עגנָא ךייר רעייז ןעװעג זיא רענייא .ןרעה ייווצ ןפָארט
 רעד ,ןטסּורּב רעד ףיוא סגנעדרָאנ ןרעטש ךס ַא טימ ןָאט
 רעה רעד טָא .רעדײלקײּבוטש ןגָארטעג טָאה רערעדנַא
 .וצרעּביא ּבָאה ךיא; .ליװ ךיא סָאװ טגערפעג ךימ טָאה
 ננעג רימ ייּב טָאה רע ."ןָארַטּב 'ה םעד ווירּב ַא ןּבעג
 -ּוצ זיא לייוורעד .לגיז םעד ןכָארּבענפַיוא ןּוא ווירּב םעד ןעמ
 וירּב םעניא ןָאטעג קּוק ַא ,רעה רעועדנַא רעד ןעגנַאגעג
 ווירּב ןיא ךיד טמּור סָאװ ,סע זיא רעװ :טגערפעג ןּוא
 לעצנע רעה ַא רענײא זיא סע, - "?"דנייופ רעּביל,

 "דניירּפ, ןפּור ּוצ ךיד טגַאװ דיי 8 ,סָאװ, .,"טיורייּב ןּופ
 טָא :טרעפטנעעג טייהנגעלרַאפ ַא ןיא טָאה ןָארַאּב רעד
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 -נעדרַאה רעטסינימ םענופ דניירפ א זיא לעצנע רעד

 ןפיוא לָאז ךיא ,ןסייהעג רימ טָאה ןָארַאּב רעד .(6?"גרעב
 ןפיוא םיא ּוצ ןיּב ךיא זַא .ןעמּוק רעדיװ גָאט ןרעדנַא
 יאמלה ,ןפרָאװעגרָאפ רימ רע טָאה ,ןעמוקעג גָאט ןטייווצ
 םעד ןיא  ווירּב סלעצנע ןּבעגעגרעּביא םיא ּבָאה ךיא

 טימ טָאה רע .טַארּפָאהסכײר םעד ,רעדּורּב םענופ ןייזייּב

 טָאה ךעלדנע ,(ת ןטסופסתת ןהזפסת) שידיי טדערעג רימ

 "פר ךייא טָאה לעצנע דניירפ ןיימ, :טגָאועג רימ ּוצ רע

 םענ שטנּוװ ןייז טיול ןּוא ןפוא ןטסעּכ ןפיוא טרידנעמָאק

 ,זיוה א ןעיוּב ָאד ךייא ךיז טנעק ריא .ףיוא ָאד ךייא ךיא
 ַא ךױא ןפַטש ָאד לעװ ךיא .לדנַאה טימ ןעמענרַאּפ ךיז
 .ןייז רּבקמ ןזָאל ךיז ןעקימ ּואו ,(61 םייח-תיּב

 ץַאלּפ םענעפרָאװראפ ןקיזָאדמעד ןיא ךיז ןּבָאה רימ
 כעלטע ָאד ןּבָאה טניואוועג .ןריולרַאפ ןצנַאגניא טליפעג
 ןיא ןעװעג זיא ייז ןשיװצ ,תוחּפשמ עשידיי עמערא
 -ניא סיורג ןזיװעגסױרַא טָאה סָאװ ,ןעמייּב ןופ החּפשמ
 "יב ןקיזָאדמעד ןּבָאה רימ ןעװ .עגַאל רעזנוא ּוצ סערעט
 ןּופ ווירּב ףיוא ןטרַאװ רימ זַא ,טלייצרעד ןדיי ןשימ
 -- ,ייז ּוצ ןעמּוק ןפּור זנּוא ןלָאז סָאװ ,םייה רעד ןּופ ערעזנּוא
 ,'ןטעלּפ, ןעמענ ּוצ ןעלײװרעד) ןטַארעג זנּוא רע טָאה
 עשידיי עקימּורַא יד ןיא ןרָאנש ןייג ּוצ טניימ סָאד
 ננל ּוצרעד זנּוא טָאה רע .עדנזייר עמערָא סלַא תוליהק
 ּוצ סע ןסָאלשַאּב רימ ןּבָאה ףוס לּכ ףוס ןּוא ,טדערעגּוצ
 יד ןּבירשעגפיוא רימ טָאה רעּבעגיהצע רעזנּוא .ןורּפ
 עשידיי ןַארַאפ ןענעז סע ּואװ ,רעטרע יד ןּופ ןעמענ
 ןיוש .ןרעדנַאװ טזָאלעגקעװַא ךיז !ּבָאה רימ ןּוא ,תוליהק
 ןּופ ליפעג ַא טשרעהַאּב ךימ טָאה װּורּכ ןטשרצ םייּב
 ...םיטַאּבעלַאּב יד ןכּוזּוצסױא ידכּב .טײקנלַאפעג ןּוא השּוּב
 בור סָאד .ןרעטרעוו עכעלטע ָאד ןלעפ טּפירקסּונַאמ ןיאנ
 ןענעז ךָאװ עצנַאג ַא ,רעלדנעה"יפ ןעװעג סָאד ןענעז
 רעד ןּופ ןעמּונעגפיוא טרעװ ןעמ .םייהרעדניא ָאטשינ יײז
 ַא ,טיורּב ןּוא ּפּוזו טכַאנרעדמיוא טמּוקַאּב'מ ,עטסָאּבעלַאּב
 ייירק עכעלטע ןּוא ּפּוז ַא רעדיוו--ירפרעדניא ; רעגעלטכַאנ
 ןּוא ןרָאװעג סאמנ קסצ רעד זנּוא ןיא דלַאּב .םינמּוומ רעצ
 ּוקעגנָא זנּוא זיא סע .טגָאזענּפָא ןּופרעד ךיז ןּבָאה רימ
 ןײק ןזָאל ךיז ןלָאז רימ ,םייה רעד ןּופ ווירב ַא ןעמ
 ,ץילדעציונ םהרבַא 'ה םעד ךיז ןלעטשרָאפ ןטרָאד ןּוא גרעּבמַאּב
 ,עדניימעג רעשידיי רעקיטרָאד רעד ןּופ רעטערטרַאפ םעד
 .םיא ּוצ עיצַאדנעמָאקער ַא ןגעלעג זיא ווירּב םעד ןיא
 .ןיירַא געװ ןיא טזָאלעג ףּכיּת ךיז ןּבָאה רימ

 .עג ןענעז רימ ו ,1800 רעּבמעטּפעס ןעװעג זיא סע
 ןזיוצנַארּפ יד .טנָארפ-סגירק םּוצ רעטנעעג ץלַא ןעמוק

 ןּופ -- (1822 -1150) גרעּבנעדרַאה;ןָאפ טסריפ טסױגיױא ?רַאק (0
 .רעטסינימ.סטַאטש רעשיטַײרּפ ץֶָא 1

 8 -- טנַײמ ןיא (1
 ,ןימלע-תיג

 סָאד ,369 םהבנתמו :טײטש לאניגירָא

 20 ךַאבנעּפָא ןיא ףיוה-ןטסיקנַארפ םעד ןגעװ תונורכז

 -טסע יד -- ,גרּוּבסנעגער טרישרַאמעגכרּוד טַאהעג ןיוש ןּבָאה
 ,רעפרעד יד .גרעּבמַאּב ןיא ןענַאטשעג ןענעז רעכייר
 טצעזַאּב ןעועג ןענעז ,ןעגנַאגעגכרּוד ןענעז רימ סָאװ
 רימ ןענעז טנװָא ןיא טעּפש .ןטַאדלָאס עשיכיירטסע ןּופ
 .רימ .גרעּבמַאּב ייּב ףרָאד ןסיורג ץנַאג א ןיא ןעמיקעגנָא
 רעּבָא ,הינסכַא רעטשרע רעד ןיא ןיײגנײרַא טלָאװעג ןּבָאה
 -עג זיא עּבלעזסָאד .טזָא;עגנײרַא טשינ זנּוא טָאה ןעמ
 רעטירד רעד ךיוא ןעװ .זױהטסַאג ןטייווצ ַא ןיא ןעעש
 ןּבָאה ,ןריט יד טכַאמרַאפ זנוא רַאפ טָאה הינסכא-לעּב
 .רעד הלוע ַא טיינַאּב רע זַא ,ןרסּומ ןּבױהעגנָא םיא רימ
 -יײּב רעטעװ ַאזַא ןיא רעּביא זנוא שזָאל רע סָאװ ,טימ
 ךָאנ ןַאמ רעטלַא ןַא ןעװעג זיא סָאד .ןסיורד ןיא טכַאנ
 טרעפטנעעג זנּוא רע טָאה טַייז רעזנּוא ןּופ תונעט עגנַאל
 -עג טשינ טָאה ןּוא ןענָאיּפש עשיזיוצנַארפ ןענעז רימ זַא
 ּוצ ןּבָאה רימ ,רעכיירטסע ןענעז רימ זַא ,ןּבױלג טלָאװ
 -תרשע יד טזײװַאּב ןַאד, ."ןדיי ןענעז רימ, :טגָאזעג םיא
 רימ תמחמ ,ןָאט טנָאקעג טשינ רימ ןּבָאה סָאד ."תורּבדה
 תיּבה-לעּב רעד .(1 טַאהעג טשינ תורּבדה-תרשע ןייק ןּכָאה
 טסייה ױזַא יו, :טיורּב קיטש ַא ןגָארטעגסױרַא זנּוא טָאה
 .טרעפטנעעג ךיא ּבָאה - "םחל, "!שיאערּבעה ןיא סע
 רעזנּוא ,טקידירּפַאּב ןעוװעג זיא רעקשטיטלַא רעטּוג רעד
 ,םהל ןטימ טליטשצג ןַאד רימ ןּבָאה טשרּוד ןּוא רעגנּוה
 .ריּב ןּוא רעטּוּפ

 רעגנָא טײצײנָאטימ רימ ןענעז גָאט ןרעדנט ןּפױא

 ןּבעגּפָא קצװַא רימ ןענעז ףּכיּת .גרעּבמַאּב ןייק ןעמּוק
 רע .ץילדעציונ םהרבא 'ה םעד ווירּב.עיצַאדנעמָאקצר םעד

 "עגפיוא ךצלדניירפ זנּוא ,טנעיילעגרעּביא ווירּב םעד טָאה

 םהרבא 'ה ,םיא יײּב ןעניואו ּוצ ןדַאלעגנייא ןּוא ןעמּונ

 ,שטנעמ רענעסַאלעג רפטלַא ןא ןעװעג זיא ץילדעציונ

 ןעװעג זיא רע .דיי ולּכ-- גנודיילק ןּוא ךַארּפש ןייז טול
 .םוי ןּוא תּבש .הקדצילעּב ַא ןוא ךעלדניײרפטסַאג ךיוא

 ןעװעג ןיא רע .שיט וצ ןעוועג םיא ייַּב רימ ןענעז בוט

 רע זיא רוּפּכ םוי-יאצומ .שטנעמ רעמּורפ ןוא רעכעלרע ןט

 ןדַאלעגנייא זנוא טָאה ןוא םייהַט לּוש רעד ןּופ ןעמוקעג

 יד ןייז-שדקמ ךַאד ןפיוא ןײנגפיורַא םיא טימ ןלָאז רימ
 - טסיײה סָאד ,(406 {סשטתס תו6/861500 26 56ות) הנבל

 רימ סָאװ ,ןַאז ַא - ,הליפת ַא ךרוד הנבל יד ןקילײה
 רעטּוג רעקיזָאד רעד זַא ,ןָןטעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ןּבָאה
 ירבע עשיזנּכשא ןייז ןגָאז וצ ןּבױהעגנָא טָאה שטנעמ
 .רעטכעלעג ןּופ ןטלַאהעגנייא םיוק .ךיז ריּפ ןּבָאה

 -םולשס ןעגנירּפש ּוצ ןּביױהעגנָא רעּבָא טָאה רע תעּב

 ןּבָאה ,זנוא ּוצ טלקָאשעג קידנעגנירּפש ךיז ןּוא "םכילע
 ןסָאשעגסױא ןּבָאה ןּוא ןטלַאהניײא טנָאקעג טשינ ךיז רימ
 .רע זיא ןַאמ רעטלַא רעטּוג רעד .רעטכעלעג ןקיכליה ַא

 טשיג זיא תורגדה.תרׂשע יד טימ רצחמ רעד ָאז טנַײמ סָאװ 4

 ןתיציצ -- ןגָאז טלָאװעג רע טָאה רשפא ; ךעלדנעטשרַאּפ



 ךַאּבנעפָא ןיא ףיוה-ןטסיקנַארפ םעד ןגעװ תונורכז "87

 ןּוא ךיז ןטלַאהרַאפןטעטראװרע טניוטש

 זנּוא רע טָאה ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא .זנּוא ןּופ קצוװפ זיא

 .זיוה ןייז ןזָאלרַאפ ןסייהעג

 ןעמּוקעגנָא טייצ רעד ּוצ זנוא זיא םייה רעד ןופ

 -עד זיא סע ּואװ ,גיצּפייל ןייק ןרָאפ ןלָאז רימ ,װירב

 רשפא ןלעװ רימ טענַאװ ןּופ ןּוא עסעמ יד ןעװעג טלָאמ

 זיא - טשינ ּביוא ,םײהַא ןעמּוק ּוצ טייקכעלגעמ יד ןגירק

 .םיבורק ערעזנּוא ןעניואו סע ּואװ ,רעדָא.טרּופקנַארּפ ןייק

 יד טזָאלרַאפ רימ ןּבָאה רואיּכ גָאט ןטײװצ ןפיוא

 ןעמּוקנָא טכַאנרעדפױא ךָאנ טלָאװעג ןּבָאה רימ .טָאטש

 טכַאנרעדפיוא ןעמּוקעגנָא רעֶּבָא ןענעז רימ ,טיורייּב ןייק

 קנעש  ַא ייּב .טָאטש רעד רַאפ ףרָאד ןטצעל םעניא

 -ַאטשעג זיא סָאװ ,סָאּבעלַאּב רעד זנּוא טָאה

 טשינ רעטייו ןלָאז רימ טהצעעג ,יסיורד ןיא ןענ

 יּפָא םיא ןּבָאה רימ .רעטיװעג ַא טמּוק סע תמחמ ,ןייג

 ליװ רע זַא ,קידנעניימ ,הצע רעטּוג רעד רַאפ טקגַאדעג

 ןענעז רעּבָא םיוק .םיִא וצ ןיײגניײרַא ןדערּוצ זיולּב זנּוא

 טָאה סע יװ ,לטרעפ ַא טימ הצש ַא ןעגנַאגעגּפָא רימ

 ײּברעד זיא סע .רעטיװעג רעכעלקערש ַא ןכָארּבעגסיױא

 ,געוו םענּופ ּפָארַא ןענעז רימ זַא ,רעטסניפ ױזַא ןרָאװעג

 ןענעז רעמיוּב יד .לדלעו ַא ןיא ןירַא ןענעז רימ

 ײירג יד ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענעז רימ ,ןסירעגסיוא ןגעלעג

 זנּוא ףיוא טָאה ןּבױא ןופ ,ןדנעל יד רעּביא זיּב רעּב

 רימ ןענעז ןגער םענּופ ןּוא ןלאפ םענּופ ,לּוּבמ 8 ןסָאגעג

 ןּוא טעשודנָאלּבעג גנַאל ןּבָאה רימ .סַאנישטיּפ ןרָאװעג

 ,טכיל סנטייװרעדנּופ טקרעמַאּב ךעלדנע ןּבָאה רימ זע

 ןעמּוקענּוצ ןענעז רימ .ןפיול ןיהַא טזָאלעג ךיז רימ ןּבָאה

 טענַאװ ןּופ ,קנעש א ךיז רַאפ ןעצזרעד ןּוא רעטנעצנ

 עטסָאּבעלַאּב יד .קיוּומ עקידנשיור טרעהצעג ךיז טָאה סע
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 ײז זא ,טרעלקרעד ןּוא רָאדירָאק ןיא טנגעגַאּב זנוא טָאה
 א .ןוָאלנײרַא טשינ ונּוא ןָאק ןוא טשינ ץצלּפ ןייק טָאה
 ןיק אליממ ָאד רימ ןטלָאװ-טגָאועג יז טָאה -- םעד ץוח
 סָאװ ,הנותח ַא ָאד טעװַארּפ ןעמ לייװ ,טַאהעג טשינ ּור
 ּוצ טהצעעג זנוא טָאה יז .טכַאנ עצנַאג יד ןרעיוד טעװ
 רימ ּואװ ,"עיזַאטנַאפ, ֹוצ ,רעטײװ לסיּבַא ךָאנ ןייג
 טכַאנ יד ןענָאק קיאּור ךיז ןּוא ןרעװ ןעמּונעגּפױא ןלעוו
 -סגנּוגינעגרַאפ ַא ןעװעג זיא י"עיזַאטנַאפ, .ןפָאלשסיוא
 .טיורייּב ןּופ טייװ טשינ ץַאלּפ

 ןפָארטעג רימ ןּבָאה ןעמּוקעגנָא ןיהַא ןענעז רימ זַא
 טָאטש ןיא ןעװעג זיא עיִליִמַאפ ןייז .סָאּבעלַאּב םעד רָאנ
 יװ ,ןעגעז רימ .ןעװעג טשיג ךיוא ןענעז טסעג ןייק ןּוא
 ּבָאה ךיא .סַאנ-שטיפ ןעװעג ,טקרעמַאּב ןיוש ּבָאה ךיא
 טָאה רע .ןוויױא םעד ןצייהנייא סָאּבעלַאּב םעד ןטעּבעג
 ןּוא רעטּוּפ ,טיורּב טכַארּבעג זנּוא טָאה ןעמ .ןָאטעג סע
 .ןגירק טנָאקעג טשינרָאג ָאד ןעמ טָאה רעמ - ריּב זָאלג ַא
 ןסע סָאד ןעגנַאגעגנָא טשינ זיא דלָאּפָאעל רעדּורּב ןיימ
 ּבָאה ךיא .ןעמערַאװרעד רעסעּב טלָאװעג ךיז טָאה רע
 ךיא יװ ,ןסיּב רָאּפ ַא ליומ ןיא ןעמענ ּוצ ןזיװַאּב םיוק
 -עגמּוא ךיז ּבָאה ךיא .ּפַאלק ןקרַאטש ַא טרעהרעד ּבָאה
 רעד ףיױוא קידנגיל רעדּורּב ןיימ ןעעזרעד ןּוא טיירד
 םעד ןפּורעגנײרַא ּבָאה ךיא .ןיײזטסּואװַאּב ןָא עגָאלדָאּפ
 -קָאד ַא ןעגנערּב לָאז ןעמ ,ןטעּבעג םיא ןּוא סָאּבעלַאּב
 ןיא טנעָאנ רעד ןיא ָאד זַא ,טרעפ:נ;עג טָאה רע .רָאט
 ןגָארטעגנײרַא ןּבָאה רימ .ןַארַאפ טש'4 רָאטקָאד םּוש ןייק
 םעניא רעמיצ ַא ןיא ןדלָאּפָאעל ןזָאלטסּואװַאּב םעד
 יד ןּופ לװיטש יד ,ןָאטעגטױא םיא ןּוא קָאטש ןעשרע
 ..ןדיײנשּפָא טוּומעג םיא רימ ןּבָאה סיפ

 :עיצקַאדער ןּוֿפ גנּוקרעמַצאּב

 ןעמּוק סענרָאּפ סעזָאמ ןּופ תונורכז יד ּוצ הפסוה סלַא

 "תיּב םענּופ ןרָאװעג ןעמּונעגפיוא ןענעז סָאװ ,תודע:תויבג ירד

 :נעּפָא ןּוא ףיה-ןטסיקנַארּפ םעד ןגעװ טריפ ןיא םינּברה ןיד

 "רָאּפ רעדירּב יד ןּוא רעגניזפױוה סַאנָאי יװ ,םעד טױל ךַאּב

 יװעגנָא ןױש זיא סע יװ .טלײצרעד תודע יד סָאד ןּבָאה סעג

 רעד זיא ,רעּבלעג .מ .נ ר"ד ןּופ ריפנײרַא םניא ןרָאװעג

 ;ןרָאװעג לוצינ טשינ תודע-תויבג יד ןּופ לַאניגירא רעשיאערּבעה

 ןיא גנוצעזרעביא עכעלטרעװ יד ךיז רַאפ רעּבֶא ןּבָאה רימ

 טָאה אכוג ןיד-תיּב רעטריפ רע ד סָאװ ,שטײד

 רעד ןינע םעד ןגעװ ןּבעג ןסיװ ּוצ ידּכ אמּתטמ) מכאמעג

 רעד ןיא קפס םּוׁש ןײק ןײז טשינ ןעק םע זַא ,יװא-- (טכַאמ

 טסקעמ רעשישטײד רעד .,ןטנעמּוקַאד יד ןּופ טיײקשיטנעטיוא

 ַא טפָא ךַארּפש יד ,רָאלק רָאג טשינ רעטרע ליפ ןיא זיא

 גנּוצעזרעּביא יד טכאטעג רעװש טָאה סָאד ןּוא - עטזײרגרַאּפ

 ןטנעמּוקָאד יד ןצעזוצױעּביא טימַאּב ךיז ןּבָאה רימ .שידײ ןיא

 מַמײג םּוצ בורק רעּבָא ,ןעגנורעסעּבסיױא ןָא טעמּכ לעוטסקעט

 ,ללכּה שניד-תיּב יד יײּב תודע:תויבג יד ןּוּפ
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 הפסוה עטשרע

 90 ףאּבנעפָא ןיא ףיֹוה-ןטסיקנארפ םעד ןגעוו תונורכז

 שטייד ףיוא שיאערּבעה וּופ טצעזעגרעּביא - ּתודע-תיבג ענעמּונעגפיוא ןַא,

 ןט24 םעד טסייה סָאד ,א"סקת ולסּכ יז ,גָאטנאמ

 רעד ןעמּוקעג מ"חה ןיד-תיּב םּוצ זיא ,1800 רעּבמעװָאנ
 דיגהו (1רעגרּוּבמַאה ןַאמּפיל ףלָאװ 'ר דיייץּוש רעגיה
 : ונושל וזו ונוע אשגו דיגי אל םאו רומח שנועּב תודע תרותּב

 ךיז ןּבָאה ,(2 תועובש ןּוא חסּפ ןשיװצ ,ןרָאיַארַאפ
 -ָאג ןטימ ,ןדזערד ןּופ - רענייא .ןדיי יירד ןזיװַאּב ָאד
 :ןּבירשעג ןעמָאנ ןייז רע טָאה שטייד ןיא ,הנוי-ןב ןעמ
 ןּבָאה רעטירד רעד ןּוא רעטייווצ רעד .רעגניזפיוה סַאנָאי
 יד ,ןרלָאּפָאעל ,ּבייל) וועל ןּוא ןהשמ) סעזָאמ -- ןסייהעג
 -עג רעהַא ןענעז ייז .גָארּפ ןּופ סַאירָאפ לאירבג ןּופ ןיז
 .מַאה ןַאמּפיל ףלָאװ ,םיא ןּבָאה ןּוא ךַאּבנעּפָא ןּופ ןעמּוק
 --,טריסַאּפ יז טימ טָאה סע סָאװ ,ץלַא טלייצרעד ,ןרעגרּוּב
 ייפ רָאי עכעלטע ןטלַאהעגפיוא ןטרָאד ךיז ןּבָאה ייז יו
 -געש , םענעפּורעג ױזַא םעד ,קנַארפ בקצי ןּופ רעדניק יד
 םעד .רשקּב םענייאניא ייז טימ ןעוועג ןּוא ,(6 "רעּפָאשָאט
 ןּופ ןילהצוונ עלהעוו סַאנָאי ןעװעג ךירדמ טָאה רענעדזערד
 -ָאפ רעיײז ייּב טנרעלעג ןּבָאה ייווצ ערעדנַא יד ;גָארּפ
 -נעפָא ןײק טקישעגּפָא יז טָאה רע ןּוא סַאירָאּפ רעט
 .רעדניק סקנַאװפ בקעי וצ ךַאּב

 ןּוא ןיז ייװצ :יירד ןענעז רעדניק סקנַארּפ בקעי
 לגיהנמ יד סע ןענעז סקנַארפ ירד יד טָא .רעטּכָאט ןייא
 ףיוא טָאה יוזַט לייו ,חור :טסיה רערעטלע רעד .הירבחה
 החנומ :קוסּפ םעד טגָאזעג קנַארּפ בקעי רעטָאפ ןייז םיא
 :ןעמָאנ ןייז רע טּביירש שטייד ףיוא ."םיהלא חור וילע
 "כָאט יד .ףסוי) ףעזָאי -- טסיײה רערעדנַא רעד .(4סור
 ,טדמשעג ךיז טָאה יז יװ רעּבָא תיה ;לחר טסייה רעט
 .ַאװוע טציא ךיז יז טפּור

 :טלייצרעד {תודע םעדנ רעטייװ ייז ןּבָאה ךָאנרעד

 -עצ ןּוא ןּביירש ןפלָאהעג ןּבָאה ןיירדנ פלַא ײז 4
 צכלעװ רַאפ ,רעװָאכָאטסנעשט יד ןּופ (5 ווירּב ענעי ןקיש
 ןעװעג ןענעז סָאװ ןּוא טניט ןטיור טצּונַאּב טָאה ןעמ
 ןָאטעג סע ןּבָאה יז .םיצוּביק עשידיי עלַא ּוצ טדנעוװעג

 רצחמ רעד ,רעגרּוּבמַאה ףלָאװ רעקיּבלעז רעד רשפא זיא סע (

 -- טריפ) "ןימינב תלמש , ת"וש ,(1820 ךַאּבצלװ) ?םינקז-ירעש , ןּופ

 .(1850-1770) טריפ ןיא טּבעלעג טָאה סָאװ ,"םיכוּב לוק ,(1811-140

 סָאװ ,טַײצ רעד טיפ טשינ טמיטש טיײצ ענעזיװעגנָא יד 6

 ןַײז ןגעװ טנָאמרעד רע תעּב ,תונורכז ענַײז ןיא ןָא טזײװ סעגרָאּפ

 ,טרּופ ןיא ךיז ןטלַאהפיוא

 -רַאפ רעטַײװ טסקעט םעניא ;"רעװָאכָאטסנעשט. -- טנײמעג (3

 ,תועט םעד רימ ןטכיר

 :?סּוכָאר , -- טניימעג (4

 "ניק סקנַארפ סָאװ ,ארוק-לוק רעד טנײמעג טרעװ סע (5

 רײד סָאװ ,ארוק-לוק םעד ל"גפ .1800--1799 רָאי ןיא טקישעצ ןצַאה רעד

 רעד ןױפ ןעגנּולײטטימ , יד ןיא טקּורדעגּפָא טָאה רעצינשיוו ,מ

 ידע ר .שיסּור -- 1914 ,?ןטפַאש:סיװ רַאפ עימעדַּאקַא רעשיסּור

 .עג ייּברעד ןּוא רעדניק סקנַארּפ בקעי ןּופ לעפַאּב ןפיוא
 חיטבמ רַאפרעד יז טָאה ןעמ .הדרט סירג טימ טעּברַא
 ןעמ ידּכ .םלֹוע לש ונוּבר םענופ ױכש ןסיורג ַא ןעװעג
 ןּופ ללש ַאזַא טקישעצ טרעװ סע זַא ,ןקרעמַאּב טשינ לָאז
 יד ּוצ טריפענּוצ וירּב יד ןּופ ליײט ַא יז ןּבָאה ,ווירּב
 .הביבס רעד ןיא ערעדנַא ןּוא ױנַאה ,טרּופקנַארפ ןיא ןטסָאּפ

 םיבּתכמ.ףוליח ַא ןעגנַאגעג זיא גָאט ןדעי טצמּכ
 סַאנָאי .גָארּפ ןיא רעייטשרָאּפ יד ןוא ךַאּבנעּפָא ןשיװצ
 ןיא ןעװעג ךיוא ןענעז גָארּפ ןופ רעדניק יירד סעלהעוו
 טניימעגנ רפס םעד טריפעג סע ןּבָאה יז ןּוא ךַאּבנעּפָא
 ןכלעװ ןיא ,ןרעירפ תונורכז יד עז-- "תונויזחה רפס, רעד
 -טנַא יד ,ןכַאז יילרעלּכ ןרָאװעג ןּבירשעגנײרַא ןענעז סע
 -נעפָא ןּופ ןּוא ןעמונעגוצ רפס םעד טָא ןּבָאה ענעּפָאל
 ךיוא ךיז ןעניפעג ךַאּבנעפָא ןיא .טכַארּבעג רעהַא ךַאּב
 -עג ןּבָאה ייז .רעטכָאט ַא ןּוא ןיז ייווצ סנישטיא לדנעמ
 בקעי ,ןעװע ןּבעגּפָא ןּוא ןעמענּפָארַא ךיז ןּופ טזּומ
 .גנּוריצ עקירעּביא סָאד ןּוא לרעּפ יד ,רעטכָאט סקנַארפ

 ךיז ןּבָאה (טיילעגנוי ענעמוקעג יירד יד) יז 6
 ולֹּכ טשרעה רעװָאכָאטסנעשט םעד ייּב זַא ,ןעצועגמּורַא
 -ַאּב רעּבירעד ךיז ןּבָאה יז ןּוא ,ןטײקכַאװש ןּוא לדניווש
 סָאװ ,ןריּפַאּפ ערעדנַא יד ןּוא רפס םעד ןעמענּוצטימ טימ
 ןסָאלשַאּב ןּבָאה ייז .בוּכו אוש יּכרד יד ףיוא תודע ןגָאז
 ךיז ןּוא ןרעטלע יד ןּבעגּפָא ,םײהַא ןעמּוק םעד טימ
 רעּבָא ךיז טניפעג רפס רעד) רשיה-ךרד ןפיוא ןלעטש
 טוָאלעג טשינ ךַאּבנעפָא ןּופ ךיז ןּבָאה יז לי ,ָאד ךָאנ
 : ,(םייהַא ךיילג

 ַאּב חור זיא ,1800 טניימ סָאד ,ם"קת רופּכ-םי 4
 -ױרפ יירד .םישעמ עסואימ ןּוא תוריבע עסיורג ןעגנַאג
 ןּגָאה ,רעטכָאט סנישטיא לדנעמ יז ןשיװצ ,רעמיצנע
 ןעמוק טזּומעג תונכה ןּוא סעינָאמערעצ ענעדײשרַאפ ךָאנ
 םירוחּב יירד יד .רעמיצ ןיא םיא ייּב ןּביילּב ןּוא םיא ּוצ
 רעד רַאפ רעװעג ןזױלּב טימ הרימש ןייטש טוּומעג ןּבָאה
 ללכּב ןּוא תונז ןרָאװעג ןָאטעגּפָא ןיא ייּברעד .ריט
 (חור) רע זַא ,דיירסיוא ןרעטנוא ,ושעי אל רשא םישעמ
 לוצינ ידכּב ןןָאטנ ןעמ זּומ ױזַא זַא ,ןצעזעג שדוקה חּורּב טָאה
 סלדנעמ .רָאֵי ןקיזאד םעניא תוריזג עטכעלש יד ןּופ ןרעוו
 יז זַא ,רעטָאפ ריא ּוצ ןּבירשעג םעדכָאנ טָאה רעטכָאט
 -רעדסיוא ּוצרעד זיא יז סָאװ ,ךעלקילג טסרעסיוא זיא
 ליפ ךָאנ ןלייצרעד טײלעגנוי ירד יד .ןרָאװעג טלייוו
 ,תוטש-ישעמ ןּוא ףואנ םעד ןגעװ תוישעמ ערעדנַא

 ײז ןּבָאה קנַארפ בקצי םעגעּברָאטשרַאפ םעד 5
 טניפעג רעמיצ רעדנוזַאּב ַא ןיא .טָאג ַא רַאפ ןטלַאהעג
 ,ןזיוה רָאּפ ַא ןּוא ,קעד ענעטעמַאס עטר ַא ,טעּב ַא ךיז
 רעמיצ ןקיזָאדמעד ןיא ןּומ רעהַא טמּוק סע רעװ ןּוא
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 ױזַא ,ןקנַארפ כקעי ּוצ ןָאטְו הליפּת ןּוא םיערוּכ ןלַאּפ
 ןיא יז ןעניפעג סָאװ  ,רעגָארּפ עלא ךיוא ןָאטעג ןּבָאה
 טכיל סָאד זיא רעמיצ ןקיזָאדמעד ןיא .ךַאּבנעפָא
 .ןשָאלצגסיוא

 ,לעטשנָא םעד ןכַאמ רעדניק יירד סקנַארּפ בקעי 6
 טעמּכ .שדוקה חּורֹּב ץלַא ןגעװ ךיז ןסיורעד ײז זַא
 טּורעג יז ףױא טָאה טכַאנײּב זַא ,ײז ןגָאז גָאט ןדעי
 ןעװעג עידומ םולח ןיא יז טָאה'מ זַא רעדָא ,האובנ יד
 ךרּוד סָאד טרעװ דלַאּב ןּוא -- ,ןכאז ענעדיישראפ ןגעוו
 ,סיוא ביוחמ זיא'מ סָאװ ,לעפַאּב ַא סלַא ןּבעגעגרעּביא יז
 ןשטנעמ יד ייּב סיוא ייז ןרַאנ ןפוא ַאזַא ףיוא .ןריפּוצ
 עלהעו סַאנָאי ןּוא רעב ןורהא ןּבָאה לָאמנייא .טלעג ליפ
 ַא ןפַאשרַאפ טזּומעג גָארּפ ןיא החּפשמ רעצנַאג רעייז טימ
 ןּוא ,רחוסל רבוע ףסּכ ןירָאלפ} .לפ 5000 ןּופ םּוכס
 טלעג ןטימ ןרָאװעג טקישעג תמאּב עקַאט זיא רעּב ןורהא
 ןיא - ס"קת חסּפ ברע ןעמוקעגנָא זיא רע .ךַאּבנעּפָא ןייק
 "רעד ,טמירַאפ ָאד ךיז רע טָאה געט יירד .1800 רָאי
 ןּופ ייברעד טָאה ,הכרּב ןיײז ןעמּוקַאּב רע טָאה ךָאנ
 דרע רעד ףיוא טקערטשעגסיוא ךיז טָאה ןּוא טנייוועג החמש
 -סנעשט םּוצ ןָאטעג הליפּת טָאה ןּוא ל"נה רעמיצ םעניא
 .רעווָאכָאט

 ןּופ (ץטיוװָאקרעצנ יװָאקרעצ ןהמלשנ ןאמאלַאס 0
 רע .ןטַאקּוד ךס ַא קנַארפ ַאװע ןּבעגעגרעּביא טָאה גָאר
 יירד סרעװָאכָאטסנעשט םעד טלעג ליפ ןּבעגעג ךיוא טָאה
 -טימ טָאה רע סָאװ ,ןּביילנ וװ ע ל ןּוז ןייז ּבילּוצ רעדניק
 =םוי .(=בקעיג רע טסיײה טציא) ךַאּבנעּפָא ןייק טכַארּבעג
 -ןוידּפ סלַא טלעג ליפ ןּבעגעג רע טָאה טכַאנרעדפיוא בוט
 םיא יז ןבָאה תּבש .הסּפ-ןּברק ןרַאפ - חסּפ ןּוא ,שפנה
 -עג רעדיװ רַאפרעד טָאה רע ןוא - דרָאּב יד ןרױשעגּפָא
 סָאװ ,רעּבליז ןוא דלָאג ץנַאג סָאד .ןלָאצאּב טּוג טפרַאד
 ּוצ ןעגנּואװצעג ןעװעג רע זיא ,טכַארּבעגטימ טָאה רע
 ענייז עיצַאגילּבָא ןַא ךיוא ;ןדימשדלָאג יד ןפיוקרַאפ
 רע טָאה ,טכַארּבעגטימ טָאה רע סָאװ ,,לפ 2000 ףיוא
 לאירבג ;טרּופקנַארּפ ןיא דרַאדנּוג 'ה םייּב טצעזוַאפ
 ײז ,ןועװעג ייּברעד ןענעז רעדניק עדייּב סעסַאירָאּפ
 רעקיזָאדרעד ייּב .טרּופקנַארּפ ןייק טײלגַאּב םיא ןּבָאה
 -עג ןּוא ןּפָארטעג ָאד םיא טימ ךיז ןּבָאה טייהנגעלעג
 .ָאד ןעניואװ סָאװ ,רעטרַאװסגינעק ןרעה יד ךיוא טסעּומש
 -ָאמ טנטנעדּוטס ןייז טימ זיא יװָאקרעצ ןָאמאלאס תעּב
 - ט"נקּת רעמּוז ךַאּבנעּפָא ןײק ןעמּוקעג דלעפסָארג סעז

 .ןהפסוה עטמײװצ
 עט יייר

 202 ךַאצנעּפָא ןיא ףיוה-ןטסיקנַארפ םעד ןגעוו תונורכז

 ליפ ןבעגעג טלָאמעד ךיוא רע טָאה ,1799 רָאי ןיא
 סקנַארפ בקעי ןּופ תונּכשֿמ יד ןפיוקּוצסױא ידּכ ,טלעג
 ןייק ךיוא טריפעגקפװַא םעדכָאנ טָאה רע .רעדניק יירד

 .סעקשיּפ ןּוא סרעגייז ענעדלָאג יד טָא ןּופ גָארּפ
 .ניק סקנַארפ ןּופ טָאה נָארּפ ןופ עלהעװ סַאנָאי 6

 עײנ ליפ ןעניװעג ןעצז ּוצ גָארטפױא ןַא טַאהעג רעד
 .קילג ןתמא טימ ייז ןייז הּכזמ ידּכ ,ןשטנעמ

 ןעװעג ןענעז (טײל עגנּוי יירד יד) יז תעּב 9
 ענעדנובעג ןגעלעג ןשטנעמ ייווצ ןענעז ,ךַאּבנעּפָא ןיא
 .רעדניק סקנאופ בקעי ייּב רעלעק ןיא

 עדמערפ ףיוא ךַאּבנעּפָא ןייק ןרָאֿפ רעגָארּפ יד 0
 .רעכַאּבנעּפָא יד ןּופ ןעמיקַאּב ייז עכלעוו ,רעסעּפ

 -קעװא טוּומעג ייז טָאה ןישטיא לדנעמ ךיוא 1
 ןהעפײא! רעגע לזײר ךיוא .ןדלּוג רעטנזיוט ךס ַא ןּבעג
 -עג טשיג תֹליהּת וליפא טָאה יז ;ןָאט טוּומעג סע טָאה
 ּףצרעד יז טָאה ןעמ רעּבָא ,לעפַאּב םעד ןגלָאפ טלָאװ

 םיברוקמ ןּוא רעדירּב ענַײז ,עלהעוו סַאנָאי .ןעגנּואווצעג

 ןאמאלאס ןופ טלעג ליפ טנעה יד ףיא טאהעג ןּבָאה
 ,יוװָאקרעצ

 עלַא ןענייז -- 1199 רָאי םעניא -ט"נקּת רעמּוז 2
 ןאמאלַאס ,סַאירָאּפ לאירבג ,עלהעװ סַאנָאי ,(;) עשידנָאּב

 -גָא עקירעּביא יד ןּוא דלעפסָארג סצזָאמ ןּוא יװָאקרעצ
 ןעמּונעגנָא זיא טלָאמעד .ךַאּבנעּפָא ןיא ןעװעג רעגנעה

 רעד רעּביא .וירּב ןקישּוצסױרַא סולשַאּב רעד ןרָאװעג

 ו .טלעו
 -עג עלהעװ סטנָאי זיא קירּוצ רָאי עכעלטע טימ

 -סגנינעה ןּבייל) װעל ,םעדייא ןייז טימ ךַאּבנעפָא ןיא ןעוו
 טרעקעגמּוא רעטצעל רעד ךיז טָאה גָארּפ ןייק .רעגרעּב
 ןעצועג טָאה עלהעװ סַאנָאי .ןעניז ןּופ טרירעג טעמּכ

 -נָא רעדיװ לָאז רע ,םיא ףיוא ןקריװ ןּוא ןדיירּוצ םיא

 .ץטסיקנַארפ יד ןיא) ייז ןיא ןּביױלג ןּביױה
 םעד ןָא ךיז ןּבָאה (טיילעגנוי יירד יד) ייז (3

 סרעװָאכָאטסנעשט םעד ןּופ ןסירעגסיורַא ןסיװ סרעטָאפ

 -ָאּפ לאירבג ,רעטָאפ רעייז .ךַאּבנעפָא ןיא גנּורעװשרַאּפ

 טָאה - םיא ןּופ וװירּב ךיוא ןזיװעג ןּבָאה יײז - סאיר
 -ּוצמּוא !ּוא ןקָאושרעד רעיײז זיא רע זַא ,ןּבירשעג ייז
 ,םישעמ צרעַייז טימ ןדירּפ

 פיל ףלָאװ '3 ןופ תודעיתיבג יד ןאּכ דע -
 י...הפ ;רעגרונמַאה ןַאמ

 שטייד ףיוא שיאערּבעה וּופ טצעזעגרעּביא -- תודע-תיבג עקידרעטייװ ַא,

 ןט 25 םעד טסייה סָאד ,א"סקת ולסּכ 'ח ,גָאטסניד
 -עּב 'ר ןענישרעד ָאד זנּוא רַאפ זיא ,1800 רעּבמעװָאנ
 רע זַא ,ןצװעג הרתמ םיא ןּבָאה רימ .רעזיוהנעכיא ןועמש

 ןצנַאג םצד ןלייצרעד רומח שנועּב תודע תרותּב ביוחמ זיא
 :?"ו ןעװעג חיטבמ סע טָאה רע .תמא

 ירד ןעװעג ָאד ןענעז רעמּוז ןטצעל ּבױהנָא
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 ,בייל) וועל ןּוא (השמ) סעזָאמ ,גָארּפ ןּופ ייווצ : םירוחּב
 סַאנָאי ,רעטירד רעד ;סַאירָאּפ לאירבג ןּופ רעדניק יד
 ןופ ןעמּוקעג רעהַא ןענעז יז .ןדוערד ןּופ  ,רעגניזפיוה
 ןגעװ טלייצרעד ייז ןּבָאה ,ןרעזיוהנעכיא ,םיא .ךַאּבנעּפָא
 רעװָאכָאטסנעשט רעקיטרָאד רעד ןיא טלַאהּפױא רעייז
 ןטרָאד ןּופ טימַאּב ךיז ןּבָאה יז יװ ןוא הימונּכ
 טימ ןעמּונעגטימ ןּוא ןּפָאלטנַא ןענעז יז .ןרעװ ּוצ לּוצִיֹ
 -עײז ןּבירשַאּב ןענעז סע ּואװ ,רפס םעגעּבירשעג ַא ךיז
 .ןתענּושמ ער

 :טלײצרעד סָאװ טָא םיא טָאה רענעדזערד רעד
 -טנגייא ןעמּוקעג םותי סלַא רע זיא ןדזערד ןופ 4

 -הצלמה ַא טַאהעג טָאה רע ןיהואװ ,גָארּפ ןייק ךעל
 םיא טָאה עלהעװ סַאנָאי ןיא .עלהעו סַאנָאי ּוצ ווירּב
 -תרוּת יד ןזיײװנָא םיא ליװ רע זַא ,טגָאזעג ,טריפרָאפ
 געװ ןפיוא טכַארּבעג םיא רע טָאה ףוס םּוצ ןּוא תמא
 טָאג ַא ןייז טשרמולּכ לָאז קנַארּפ בקעי :אוש-תנּומא ןּופ
 עלהעװ סַאנָאי זַא .ןימ םעד ןּופ םיתּוטש ערעדנַא ךָאנ ןּוא
 טָאה ,הרשכה עקיטיונ יד טָאה רע זַא ,ןעצזרעד טָאה
 ןּופ רעדניק יד ּוצ ךַאּבנעפָא ןייק טקישעגּפָא םיא רע
 ,ןגױצַאּב טּוג םיא ּוצ ןטרָאד ךיז טָאה ןעמ .קנַארפ בקעי
 .ערעייז טייל ערעדנַא יד ּוצ יװ ,יורטּוצ רעמ םיא ּוצ טַאהעג
 ןוא טדערעגניא יײז טָאה ןעמ סָאװ ,טימרעד םּכסה ןיא
 -עג עקַאט תליחּת רעדניק עגנוי יירד יד ןּבָאה ,טריּפרַאפ
 סקנַארפ בקעי זַא ןּוא השּודק ולֹּכ ָאד זיא ץלַא זַא ,טניימ
 ךָאנ .ןשטנעמ עקילײה ןּוא עכעלרע תמאּב ןענעז רעדניק
 ערעגנעל ַא ןעװענּפָא ןטרָאד ןצנעז ייז יװ ,רעּבָא םעד
 -רעד ןּוא טקּוקעגמּורַא ףוסילּכ-ףוס ךיז ײז ןּבָאה ,טייצ
 רעדניק סקנַארפ ןּופ םיכרד ןּוא םישעמ עלַא זַא ,ןעענ
 רע ןענעז ייז ןוא ,הואג ןּוא טײקכַאװש ןּוּפ ןעמַאטש
 סקנַארפ בקעי סָאװ ,םיעוּתעּת-םישעמ יד ןּופ ןרָאװעג טניוטש
 . "עג דָארג ןענעז ייז .רּוּפּכ 'םוי ןיא ןָאטעגּפָא ןּבָאה רעדניק
 ןעװעג ןענעז ןּוא ריט רעד ייּב הרימש טלָאמעד ןענַאטש
 -כָאט יד .ןכַאז עכעלדנעש עכעלּבײרשַאּבמּוא יד ןּופ תודצ

 ;טנייװעג קרַאטש טלָאמעד טָאה ןישטיא לדנעמ ןּופ רעט
 ,גָארּפ ןייק ווירּב ַא ןּבירשעגקעװַא רעּכָא יז טָאה ךָאנרעד

 עכעלדנעש ערעדנַא ךַאנ ןוא .ךעלקילג רצייז זיא יז זַא

 ןּוא טרעהעגנָא ךיז ןטרָאד ייז ןּבָאה םישעמ עכעליורג ןּוא
 רקוע םּכסה ַא וצ ןעמּוקעג רעּבירעד ןענעז ייז .ןעצזעגנָא

 רעדניק סקנַארפ בקעי ןופ ןפיולטנַא .טענַאד ןּופ ןייז ּוצ
 טרַאּפשרַאפ ןעװעג ָאד זיא ץלא .רעװש ןעװעג רעּבָא זיא

 רעצימע טַאהעג ארומ םעד ץּוח ןּבָאה ייז ,ןסָאלשרַאפ ןּוא
 סָאװ ,ןשטנעמ רָאּפ ַא לייוו ,ןרעװ-רָאװעג טשינ סעּפע לָאז
 טָאה ,ןעלמרּומ ּוצ לסיּבַא הזעה יד טַאהעג לָאמניײא ןּבָאה
 ןגָאלשעג ךעלגעט ,רעלעק ןיא טרַאּפשרַאפ ,ןדנּוּבעג ןעמ

 -עג צקיזָאדיד .רעסַאװ ןּוא טיורּב ףיוא רָאנ ןטלַאהעג ןּוא
 -נּוי יד ,ייז תעּב רעלעק ןיא ןגעלעג ךָאנ ןענעז ענעדנוּב
 ךענּפָא רעבירעד ןּבָאה ייז .ןעװעג ןטראד ןענייז ,טיילעג
 רעד רעּביא ןעגנּורּפשעגרעּבירַא ,רשוּכה-תעש םעד טרַאװ

 ךַאּבנעּֿפָא ןיא ףיוה-ןטסיקנַארּפ םעד ןגעוו תונורכז

 זַא ,ןרָאװעג ןלױפַאּב גָארּפ ןיא
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 ןופ ןּוא טרּופקנַארּפ ןייק ןפָאלטנַא ,טנַאװ רעטרעיומעג
 .רעהַא ןעמּוקעג ןטרָאד

 :טיילעגנוי יירד עלַא ןלייצרעד רעטייוו
 ,גָארּפ ןיא רעטסטלע רעייז זיא עלהצוו סַאנָאי 6

 סַאנָאי ןַא ,לעפַאּב ַא ןעװעג ךעלמענ זיא ךַאּבנעפָא ןופ
 -נָא רעמ סָאװ ןעיצּוצ ידּכ ,גָארּפ ןיא ןּביילּב לָאז עלהעוו
 ךיז ןקיטיוג רעּכַאּבנעּפָא יד תעּב .הנומא רעייז ּוצ רעגנעה
 רע זַא ,ןדלעמ ,(4 חּור ,רערעטלע רעד טזָאל ,טלעג ןיא
 טלמַאזרַאפ רע ;טרָאװ שיאיבנ ַא טרעהעג טכַאנייּב טָאה
 ןפוא ַאזַא ףיוא זיא ןּוא - עכעלגעמרַאפ יד - טייל ענייז ןַאד
 "ּומ ךּכו ךּכ ןּבעג זּומ רענעי רעדָא רעד זַא ,םולח רתוּכ
 עלהעו רעּב ןורהא זיא חסונ ןקיּבלעזמעד טיול .םינמ

 ןּופ ךשמ ןיא לָאז רע
 יַאֹּב עכלעזַא ןּבעגסױרַא םייּב

 סטָאג רַאפ טייג טלעג סָאד זַא ,טרעלקרעד טרעוו ןלעפ
 ןּוא .םינימאמ יד רַאפ ךיוא ןופרעד סעּפע ןּוא זיוה
 סנישטיא לדנעמ טימ ןרָאפעג ךעלקריװ זיא רעּב ןורהַא
 -נּבױא םעד טכַארּבעגטימ טָאה ןּוא ךַאּבנעּפָא ןייק דניק ַא
 -עג זיא עלהעװ רעּב ןוההַא רָאנ יװ .םּוכס ןטנָאמרעד
 בקעי ,ַאוע ןּופ סיפ יד ּוצ ןּפוָאװעג ךיז רע טָאה ,ןעמוק
 טָאה רע סָאװ ,החמש רַאפ טנייוועג ןּוא ,רעטכָאט סקנַארּפ
 יז .ןעעז ּוצ יז קילג סָאד ןּבעלרעד ּוצ ןעװעג הכוז
 טשינ ןיּב ךיא ?רע טנייװ סָאװ :טגָאזעג טָאה ,אווע
 ףיוררעד טָאה עלהעװ ןורהא ."לדיימ םערָא ןַא יו רעמ
 רעייא ןּופ זייװַאּב א ךָאנ זיא תווינע יד, :טרעפטנעעג
 טנעדּוטס ןעמערָא ןַא טריפרַאפ ךיוא ןּבָאה ייז ,"טייקסיורג
 .לפ 20 יװ רעמ טשינ טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,גָארּפ ןּופ
 .ךַאּבנעּפָא ןיא זיוה סטָאג רַאפ ןעװעג בדנמ ייז טָאה ןּוא

 לָאמנייא ָאד זיא ץטיוװָאקרעצ ןהמלשנ ןָאמָאלַאס 6
 רעזיוהנעכיא ןועמש רעּב 'ר תּודע רעד ,ןרָאפעגכרּוד
 ןּבָאה טײלעגנוי ירד יד קילדעװ זַא ,טּבױלג רע :טגָאז
 טסייה סָאד ,ט"סקת ןיא ןעוועג סע ,זיא ןּבעגעגרעּביא םיא
 ךעלטנגייא טיצ יד ךיז רע ןָאק רעּבָא יונעג ,1799 ןיא
 ןייק ןעמּוקענ זיא ,ץטיוװָאקרעצ ,רע ,ןענָאמרעד טשינ
 רעװָאכָאטסנעשט יד רַאפ טכַארּבעגטימ ןּוא ךַאּבנעפָא
 ןיא זיא ןּוא גָארּפ ןייק ןרָאפעגּפָא טלָאמעד זיא רע .טלעג
 -נעפָא ןייק דניק ןייז טימ רעדיװ ןעמּוקעג םּורַא רָאי ַא
 ערעײט ןּוא טלעג ליפ טכַארּבעגטימ רעדיװ ןּוא ךַאּב
 רע טָאה ךַאּבנעּפָא ןייק ןרָאפעג זיא רע רעדייא .םיצפח
 -עד .דרָאּב יד ןרעשּפָא ךיז רע לָאז יצ ,טגערפעגנָא ךיז
 הלילח; :טרעפטנעעג ךַאּבנעּפָא |ןּופ םיא ןעמ טָאה ףיור
 .רעצ ןָאמָאלַאס זַא רעּבָא ."קילייה ןיא דרָאּב יד ,הלילחו
 בקעי ןּבָאה ,ךַאּבנעפָא ןיא ןעװװעג ןיוש זיא ץטיװָאק
 שדוקה חורּב זַא ,ןעװעג עידומ לָאמנייא רעדניק סקנַארּפ
 לָאז ץטיװָאקרעצ ןָאמָאלַאס זַא ,ןסיװ טזָאלעג ייז ןעמ טָאה
 ןוידּפ ַא ןּבעג רַאפרעד לָאז ןּוא דרָאּב יד ןדיײנשּפָא תּבש

 .למ 5000 ןפַאש געט יירד

 ,סּוכָאר (}
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 -ַאּב ַא ןעװעג רעדיװ זיא לָאמ ןטייוצ 8 .לפ 600 ןּופ

 ןסיװעג ַא ןּבעג לָאז ץטיװָאקרעצ ןָאמָאלַאס זַא ,לעפ

 לָאז דניק ןייז רָאנ ,אפּוג רע טשינ רעּכָא ,טלעג םּוכט

 ײױזַא ןּוא .ןעװע ּוצ ןֹוידּפ ַא סלַא ןעגנערּב טלעג סָאד

 הפסוה עמירד

 206 ךַאּבנעפָא ןיא ףױה-טסיקנַארֿפ םעד ןגעװ תונורכז

 ןעעשעג עקַאט סע זיא

 -נעכיא ןועמש רעּב 'ר ןּופ תודע-תיבג סאד ןאּכ דע

 ֶּו י',,,הפ ,רצזיוה

 .שטייד ףיוא שיאערּבעה ןּופ טצעזעגרעּביא -- תודע-תיבג עקידרעטייוװ ַא ךָאנ;

 םעד טסייה סָאד ,א"סקת ולסכ 'ח ,גָאט ןקיּבלעזמעד
 -ּוטס ַא ןענישרעד זנּוא רַאפ זיא ,1800 רעּבמעװָאנ ןט5
 .שגיוו ןּופ ן;לשעהו לסעה ןב רעּב ףסוי ןעמָאנ ןטימ טנעד
 הרתמ ןיד ןשידיי ןטימ םּכסה ןיא םיא ןּבָאה רימ .ךַאּב
 רומח שנועּב תודע תרותּב ביוהמ ןזיא רע זַא ,ןעװעג
 :ל"זו ןעוועג חיטבמ טָאה רע .תמא ןצנַאג םעד ןלייצרעד

 ַא ,רעגניזפיוה סַאנָאי רענייא זיא רעמוז ןטצעל
 םעד טָאה רע .ךַאּכנעּפָא ןּופ רעהַא ןעמוקעג ,רענעדזערד
 טָאה סָאװ ,השעמה-תשרּפ יד טלייצרעד רעּב ףסוי טנעדּוטס
 ןעמּוקעג רעהַא זיא רע ױזַא יװ ןּוא ,טריסַאּפ םיא טימ
 סַאנָאי ייּב ןרָאװעג ןגיוצרעד םותי סלַא ךעלמענ זיא רע
 םיא טימ טָאה ,עלהעװ סַאנָאי ,רע .גָארּפ ןיא עלהעוו
 טָאה רעד זיּב ,טריפרַאּפ טייוו ױזַא םיא ןּוא טנרעלעג
 םיא טָאה ךָאנרעד .רעטרעוװ ענייז ןיא ןּבױלג ןּבױהעגנַא
 סקנַארפ בקצי ּוצ ךאּבנעּפָא ןייק טקישעגּפָא עלהצוו סַאנָאי
 .עג טייצ עצנַאג יד טָאה ,רעגניזפיוה סַאנָאי ,רע .רעדניק
 ולּכ ךוּת ןיא ןענייז רעטרעװ סעלהצוו סַאנָאי זא ,טּבױלג
 ןשטנעמ עכעלרע ןענעז רעדניק סקנַארפ בקעי זַא ןּוא תמא
 טנפעעג ףוסל םיא ייּב ךיז ןּבָאה סע !יּב ,םיקידצ ןּוא
 זַא - ,ךּוּפיה םעד טקנּוּפ ןעעזרעד טָאה רע ןּוא ןגיוא יד
 רעד .ןשטנעמ ןריפרַאפ ּוצ רָאנ זיא הנווּכ עצנַאג רעייז
 סקנַארפ בקצי תעּב ,לָאמנייא ןלַאּפעגפיוא םיא סע זיא רקיצ
 ףיוא ןּבײרשנָא םיא לָאֵ רע ,טנָאזעג םיא טָאה ףעזָאי ןּוז
 ןהיידיב יכלמד ינייז לֹּכ, :רעטרעוװ עקידנגלָאּפ שיאצרּבעה

 ןיא ףעזָאי ,ןָאטעג סע טָאה רעגניזפיוה סַאנָאי ."ןורסמתי
 .עג זיא רע .(4טלעװ רעד רעּביא ןרָאפעגמּורַא ךָאנרעד
 ךיוא ןּוא טלעג ךסַא ךיז טימ טכַארּבעג ןּוא קירּוצ ןעמּוק
 ןצנַאטשעג ןענייז סע ןכלעװ ףיוא ,לַאדעמ םענעדלָאג ַא
 ןהיידיב יכלמד ינייז לֹּכ- רעטרעװ עשיאערּבעה יד טָא
 ַא זיא לַאדעמ יד וַא ,טיעלקרעד טָאה רע ."ןורסמתי
 -פיוה סַאנָאי .עבטה ךרדמ ץּוה זיא סָאװ ,ןכייצ-רעדנּואוװ
 ,רעגנעהנָא ערעייז ןּופ םעניא ןּופ טרעהעג טָאה רעגניז
 -עגטימ טָאה ףעזָאי סָאװ ,טלעג םימוכס עסיורג יד זַא
 ןיא רעּבָא לַאדעמ יד ,עבטה ךרדּב ןיא סָאד - ,טכַארּב

 -- סּוכָאר -- רעדּור ב ןײז ןּוּפ העיסנ יד זיא טנַײמעג 4

 .6182 ,175 טײז ,|} דנַאּב ,ראהויורק גצז) ןלױּפ ןּוא דנַאלסּור ןַײק

 ,םימשה ןמ ןכייצ-רעדנּואװ ַא ,עימק עקידמיאלּפדיאלּפ ַא
 השעמ רעד טָא ךָאנ רקיצ רעד ךיז טָאה רעגניזפיוה סַאנָאי
 זיא הנװּכ רעיײז זָא ,םיאמר ןענעז ײז זַא ,טגייצרעּביא
 .ןרַאנ ּוצ ןשטנעמ רָאג

 :טלייצרעד ךיוא רע טָאה סרעדנַא ןשיװצ
 ןּופ טלעג ליפ ןעמּוקעגנָא זיא סע ןעװ ,לָאמנייא

 טניואװעג ןּבָאה סָאװ ,םינימאמ עלַא ןּבָאה ,גָארּפ
 -רעּפ) 80 ךרע ןַא - זה ןיא רעדניק סקנַארּפ בקעי ייּב
 םעניא טשינ ןעניואוו סָאװ ,ערעדנַא יד ךיוא ןּוא - אז
 ףןזיוה עיינ ןעמּוקַאּב - ןָאזרעפ טרעדנּוה רעּבירַא ,זיוה

 רעּב ףסוי טנעדּוטס םענּופ תודע-תיכג סָאד ןאּכ דע
 .ךאּבשניװ

 ןּופנ ןַאמּפיל ףלָאװ 'ר - ל"נה ןּופ תודעיתויבג יד
 ןןּופנ רעּב ףסוי ןּוא רעזיוהנעכיא ןועמש רעּב 'ר ,גרּוּבמַאה
 ,טרעהעגסיוא מ"חה ןיד--תיּב םעד ןּופ ןענעז ךַאּבשניװ
 ןּופ ךעלטקניּפ ןרָאװעג טצעזעגרעּביא ףֹּכיּת ןּוא ןּבירשרַאפ
 רֶׁשֲאְמ סע ןענייז הזב ןּוא .שטייד ףיוא שיאצרּבצה

 :1800 רעּבמעצעד ןט3 םעד ,טריּפ
 ; טריפ ןיא ישארה-בר , (ָאק ןָאמָאלַאס) ןהּכה המלש

 םעניאנ ןיד ,ןאמלוא ּביײל ףלָאװ ;ינשה בר ,סַאילע רשא
 .ןרעניּבַאררעטנּוא -- לַאניגירָא ןשישטייד

 'רַאפ רעזנוא טול ןענעז תודע-תויבג עטנָאמרעד יד
 םעד ךרּוד םותחו בותּכ ,ןרָאװעג טרעהעגסיוא גנּונעדרַא
 -תיּב ןקידתװינע רעיײז ןּוא ןטנרעלעג"ךיוה ,ןבושח ןגיה
 ,הטמ-ימותח יד ,רימ .הרוּתה יקוח יד טימ םּכסה ןיא ,ןיד
 ןעמָאנ רעזנּוא ןיא תומיתח ערעזנּוא טיּמ סע ןקיטעטשַאּב
 רעד ןופ רעייטשרָאפ עקירעּביא יד ןּופ ןעמָאנ םעניא ןּוא
 .לארשי.תליהק רעקיטרָא רעצנַאג

 .1800 רּבמעצעד ןט3 םעד ,טריפ
 ףסוי ,ץטיזָאװָאל (והילא) סַאילע ,רעגריּביונ ףלָאװ

 ,גרעּבמייהטצװ קחצי

 ןּופ הּבישי רעד ןיא טנרעלעג ,(1819--1729) ןהֹּכה המלש 'ר 64

 ,ץליצ ,ןישָאטָארק ןיא בר -- ןאד ,עגָאטלַא ןיא ץישנעּביא ןתנוי 'ר
 "הנוהכ ידגב רפס  ןּופ רֹּבחמ ;טריפ ןיא -- 1185 טײז ןּוא ,ןטּפמעק

 :עז ,(1511 טריפ) "תובא תלחנג ,"םַײװה ןעשמ , רפס (1807 טריפ)

 ,160 .ז ,10 .ּב ,166. םחס-



 װירּב עשידיי ענײז ןוא ןָאסלעדנעמ השמ

 .גוהרֲאי ןט18 םענופ טפלעה רעטייווצ רעד טימ

 ןיא הפּוקּת עיײנ ַא תועדה-.לכל ןָא ךיז טּבייה טרעד

 ןה םיּכסמ ןענַײז םעד טימ .עטכישעג רעשידיי רעד
 ןשידיי םענּופ גנּולקיװטנַא יד ןטכַארטַאּב סָאװ ,יד

 ןכעלטכישעג-רוטלּוק ןּוא ןזעיגילער-ןייר םענּופ קלָאפ

 רעטיינַאּב ַא ןּופ קהבומ ןמיס םעד ןכוז ןּוא טקנּוּפדנַאטש

 ,קלָאפ םענּופ ןכּורּברעּביא עקיטסייג יד ןיא רָאנ עכַאּפע

 יד תובישח ערעסערג ַא וצ ןּבעג סָאװ ,יד ןה ןוא

 .לַאיצָאס רעד ןיא ןעגנורעדנע ןּוא ןרָאטקַאפ עלעירעטַאמ

 ,קלאפ ןּופ עגַאל רעשיטַילָאּפ ןּוא רוטקורטס רעשימָאנָאקצ

 םעניא ,הלּכשה רעד ןּוּפ םוקפיוא םעניא ןעצז עדייּב

 .ילּתפנ ןּוא גנּוצעזרעּביא-שמּוח סנָאסלעדנעמ םּורַא ףמַאק -

 עקיטסייג-רּוטלּוק יד -- רענעלּפ-סגנּואיצרעד סלזייוו ץרעה

 ,ןּבעל ןשידיי םעד ןיא גנּודנעװ רעיינ רעד ןּופ טייז

 ןיא ןטייוצ םעד ףעזַאי ןּופ ןעמרַאפער יד ןיא ןּוא

 רעשיזיוצנַארּפ רעד ןּופ ךּורּבסיוא םעניא ,ךיירטסע

 -יסנַאמע םעד רַאפ ןטאטלוזער עריא ןּוא עיצּולָאװער

 טייז עשיטילָאּפ-לַאיצָאס יד - ןדיי יד ןּופ ףמַאק-עיצַאּפ

 .הפּוקּת רעיינ רעד ןּופ

 םעד רַאפ זַא ,ךעלדנעטשרַאפ רעּבירעד זיא'ס

 טייצ רעיינ רעד ןּופ רעשרָאפ-רּוטלּוק ןּוא רעקירָאטסיה

 רעד ןיא דָארג ךיז ןפיטרַאפ ּוצ קיטכיוו סרעדנּוזַאּב זיא

 טשינ ךָאנ ךיז טָאה עיינ סָאד רעכלעװ ןיא ,הֹּפּוקּת

 טייטש ןּוא - ןטלַא ןטימ םולשּב ְךָאנ טּבעל ,טרימרָאפ

 םיא טימ ןריפ ּוצ טיירג ,םיא ּוצ ץַאזנגעק סלַא ךָאד

 .ץַאלּפ ןייז ןענעשרי ןּוא ףמַאק ןטרעטיּברַאפ ַא

 ןּופ עטכישעג רעד ןגעװ ןטעּברַא-סגנּושרָאפ יד

 עג ןּבעגעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ךיירטס ע ןיא ןדיי יד

 יזיא רעד ייּב עיסימָאק רעשירָאטסיה, רעד ןּופ ןרָאװ

 ליפ ןפרַאװ ,"ןיוו ןיא עדניימעג-סּוטלּוק רעשיטילעַאר

 ףיוא ןּוא בצמ ןלערוטלּוק ןּוא ןלַאיצָאס םעד ףיוא טכיל

 ןשידיי םענּופ לייט ןקידנטײדַאּב ַא ןּופ גנולקיװטנַא רעד

 ַא רעֹּבָא ,הפּוקּת רעד ןיא עּפָאריײא-ברעמ ןיא ץּוּביִק

 םענופ לייט רעד טַאהעג טָאה טייטַאּב ןרעסערג ליפ
 ּוצ ,דנַאלשטייד ןיא טניואװעג טָאה סָאװ ,ץּוּביק
 ליפ ןענופעג דנַאלשטײד ןיא ךיז ןּבָאה טייצ רענעי
 ,ָאד .ןרעטנעצ-רּוטלּוק ןּוא תוליהק עשידיי עקיטכיוו
 רעד ןּביײהעגנָא טשרעּוצ ךיז טָאה ,דנַאל םעד ןיא
 רעכעלטכער רעד ןּופ גנּורעסעּברַאפ רעד רַאפ ףמַאק
 תוברקתה רצַייז ןּופ סעצָארּפ רעד ,ןדיי יד ןּופ עגַאל
 ןּוא םיכוסכיס יד ,טלעװ רעשידיי.טינ רעקימּורַא רעד ּוצ
 ,םּוטנדיי םעיינ ןּוא ןטלַא םעד ןשיװצ תומחלמ יד
 .עג ןּוא טּבעלעג טָאה דנַאל םעד ןיא - ךעלדנע ןּוא
 רעד ,הּפּוקּת רעקיזָאדרעד ןּופ ןרעטש רעד טקריװ
 .נעמ השמ - "טרעדנוהרָאי ןט18 םענּופ טַארקָאס,
 ןָאסלצד

 ללכּב טייצ רענעי ןיא זיא טלעװ עשידיי יד
 ןּבָאה סָאװ ,ןטיײקכעלנעזרעּפ טימ ךייר ןעװעג
 ןשידיי ןקיטסיײג םעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג
 .ילּתפנ רָאנ טָאה ייז ןּופ רעּבָא .רעדנעל עלַא ןיא ןּבעל
 ןבעל ןרעוו ּוצ טלעטשעג ןעװעג הכוז לזייו ץרעה
 סלַא ,רע יװ ,ןרעװ טנכיײצַאּב ןּוא ןענָאסלעדנעמ
 .רוד םעיינ םעד ןּופ רערעל ןּוא רעריפ רעקיטסייג
 רעד ןּופ גנוטלַאטשעג רעד ףיוא העּפשה סנָאסלעדנעמ
 "רעיוסעד, םענּופ טעטירַאלּוּפָאפ יד ,הפּוקּת רעיינ
 םענּופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ךָאנ זיא ןדיי ןשיװצ
 עלַא טעמּכ זַא ,סיורג ױזַא ןעװעג טרעדנּוהרָאי ןטנפ
 טנכיײצַאּב ןעמָאנ ןייז טימ ןבָאה רעקירָאטסיה עשידיי
 .עטכישעג רעשידיי רעד ןּופ הפּוקּת עיינ יד

 עלַא ןיא ןענָאסלעדנעמ ןגעװ רּוטַארעטיל יד
 .נַאנּופ יױזַא ךיז זיא ,שטייד ןיא סרעדנּוזַאּב .,ןכַארּפש
 .לּוק ןלעיצעפס ַא טציא טעדליּב יז זַא ,ןסקַאװעגרעד
 .סגנּושרָאפ ןשיפַארגָאיּב-שירַארעטיל ןּוא ןשירָאטסיה-רּוט
 ,"ַאנַאינָאסלעדנעמ , ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,טיּבעג
 ,גָאט ןקיטנייה זיּב רעּבָא טָאה רּוטַארעטיל עקיזָאדיד
 ןכעלטפַאשנסיװ ןיימעגלַא ןיא ריא ףיוא טקּוקעג טינ
 ןופ ןעיירפַאּב טנעקעג טינ ךיז ,רעטקַארַאכ ןטסגרע ןּוא
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 םינּפיּפלּכ :ץּוחיּפלּכ קיטצגָאלָאּפַא ּוצ היטנ רעד

 --ןוויפּפ קידנעטש טינ ּוליפא ןעוו - טּבערטשעג יז טָאה

 םעניא ןקצווצ-םרָאּפער יד רַאפ ןענָאסלעדנעמ ןצּונּוצסױא

 יוצ רּוטַארעטיל רעד טָאהװ סָאד .ןּבעל ןשישטייד-שידיי

 ךָאנ .רעטקַארַאּכ ןקיטייזנייא ןּוא ןוויטקעיּבוס ַא ןּבעגעג

 .יִל רעקיזָאדרעד ןיא טּפָא ןָאסלעדנעמ טרעװ טציא זיּב

 .רעד עשישטייד:שידי ןייר ַא סלַא טכַארטַאּב רּוטַארעט

 ,עשירַארעטיל.ןייר יד טימ לּפטמ ךיז זיא יז ;גנונייש

 .ָאטַאמרָאפער רעדָא ,עשיטצטסע-שיפָאזָאליּפ ,עזעיגילער

 עשישטייד יד ןשיװצ גנּוקריװ ןייז ןּופ ןטנעמָאמ עשיר

 םענופ ּפָא טפָא ןפוא ַאזַא ףיוא םיא טסייר ןּוא ןדיי

 גנע יױזַא ןעװעג זיא רע ןכלעװו טימ ,םוטנדיי-ללּכ

 ןייז ךיז ףיוא טליפעג טָאה סכלעװ ןּוא ןדנוּברַאפ

 עשישטייד סָאד יװ ,טייצ ערעגנעל ליפ ַא העּפשה

 : ,םּוטנדיי

 עקיזָאדיד ךיז טריזַאּב לייט ןשיפַארגָאיּב ריא ןיא

 ןּפַנק םעד ףיוא ךעלסילשסיוא טעמּפ רּוטַארעטיל

 טצינערגַאּב ןּוא לַאירעטַאמ ןטעּברַאַאּב:שיטירקמּוא ןּוא

 ןבעל ןייז ןּופ ןטנעמָאמ עכעלרעסיוא-ןייר יד טימ ךיז

 .קציּבָא ןַא טָאטשנָא רימ ןעמּוקַאּב רעּבירעד .ןקריוו ןּוא

 ןפַאש ןייז ןּופ גנּוצַאשּפָא רעשירָאטסיה-ןייר ןּוא רעוויט

 ,עטכישעג רעשידיי רענײמעגלַא רעד ןּופ ןעמַאר יד ןיא

 :עטַאמ-ויּכרַא ןּוא ןטנעמּוקָאד-עילימַאּפ ןּופ דנּורג ןפיוא

 תוינּפ עװיטקעיּבּוס טימ ןּוא עקיטייזנייא ןַא - ןלַאיר

 טגיל סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,גנּוצַאשּפָא ענעגנּורדעגכרּוד

 רעכלעוו ןא ,טיקיטייזנייא רעד ןיא ןּופרעד הּביס יד

 םיבתּכ ענייז ןכעלטנפערַאפ םייּב ןטלַאהעג ךיז טָאה'מ

 ןּוא רעטצעל רעד ןיא .טרפּב וירּב ענייז ןּוא ללכּב

 ןטפירש עטלמַאזעג סנָאסלעדנעמ ןּופ עּבַאגסױא רעטסעּב

 יּופ גנַאל ןיוש ךיז זיא עּבַאנסױא יד) ןלייט ןּביז ןיא

 ןרָאװעג ןפעגעגסיױרַא ןיא עכלעװ ,(ןעגנַאגעגרעדנַאנ

 שיטקַאפ "ןטפירשדנַאה ןּוא ןקּורד-לַאניגירָא ןעד ךַאנ;

 -1843 ,ןיוהקָארּבפ ,גיצּפייל) ףסוי ןּוז ןטסטלע ןייז ןּופ

 עשיערּבעה ענייז ןצנַאגניא ,לשמל ,ןלעמ ,,85

 יוַא םיא רַאפ ןענייז סָאװ ,יד דָארג - םיּבתֹּכ

 .טפירשטנַאה םענופ .קיטכיװ יױזַא ןּוא שיטסירעטקַארַאכ

 .עג טצונעגסיוא ךעלכַאזטּפױה ָאד זיא לַאירעטַאמ ןכעל

 רעד ןּופ םיא טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,סָאד רָאנ ןרָאװ

 .סטכיועג ןקיזָאדמעד רעטנּוא .טייז רעשירַארעטַײל-ןייר

 װי ר ּב דנַאּפ רעד טקּורדעג ןעװעג ךיוא זיא טקנוּפ

 רעשיפַארגָאיּבָאטױא דעד ןכלעװ ןיא ,(דנַאּב רעטפניפ)

 .עגסױרַא ןעװעג זיא טנעמעלע רעשידיי-שיפיצעפס ןּוא

 .ןשישטייד םעד ןּוא ןשירַארעטיל-ןיײמעגלַא םעד ךרּוד טּפּוטש

 טימ לסקעוװיווירב ןייז -- ווירּב לייט רעטסערג רעד

 ךָאנ טקורדעג ןעװעג ןיא - גניסעל ןּוא טּבַא סַאמָאט

 ייַנ רעד ;טיוט ןייז ךָאנ ףּכיּת רעדָא ,ןּבעל ןייז ייּב

 טינ בור סָאד טלעטשעגפיונוצ זיא לייט רענעמּוקעגּוצ

 טיול רָאנ ,ןטַאסערדַא יד ּוצ ווירּב-לַאניגירָא ענייז טיול

 ןוא ןָאסלעדנעמ השמ

 .ללכּב םיפיקּת ןּוא -

 200 ווירב עשידיי ענייז

 עכלעוו ףיוא ,ווירּב ענעי ןּופ סעיּפָאק ןּוא ןפרּואװטנַא ענייז
 .עטיל ַא טָאה סָאװ ,ךַאז ַא ףיוא יװ ,טקּוקעג טָאה רע
 ןּוא ןטלַאהַאּב רעבירעד יײז טָאה ןּוא ,טרעװ ןשירַאר
 ,(:השּוריּב טזָאלעג

 ןּופ ליפ רעייז רעּבָא ןלעפ עכַאגסױא רעד ןיא
 עטסערג יד ּוצ ווירּב עשיערּבעח עכיײרסטלַאהניא ענייז
 יד ּוצ ןּוא טייצ רענעי ןּופ ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי
 .עלטכער ,עזעיגילער ,עשיּפָאזָאליפ ןגעוו םיליכשמ עגנוי
 ,ווירּב-עילימַאפ ענייז ,ןגַארפ עכעלטּפַאשלעזעג ןּוא עכ
 טניירפ ,םיבורק עטייו ןּוא עטנעָאנ יד ּוצ ווירּב יד
 ןּבירשעג ,ווירּב - רחסמ ענייז ךיוא ןּוא ,עטנַאקַאּצ ןּוא
 סָאװ ,שידיי ןשישט ײד ןקיטסלָאמַאד םעניא עלַא טעמּכ
 עיפַארגָאיּב ןייז רַאפ קיטכיװ ןעװעג לּכ.םדוק ןענייז
 טינ ןצנַאגניא ,לשמל ,זיא עּבַאגסױא רעד ןיא .אפוג
 בקעי 'ר טימ ץנעדנָאּפסערָאק עשיצרּבעה ןייז ןיירַא
 טָאה רעטצעל רעד רעכלעוו ןּופ ,אנָאטלא ןּופ ןידמע
 ןגעוו ווירּב ןייא טקּורדעגּפָא 1770-1769 רָאי םעניא ךָאנ
 ,טיירטש .ןידמע .ץישעּבײא םּוצ גנולעטש סנָאסלעדנעמ
 ןָאסלעדנעמ סָאװ ,לסקעוו-ווירּב רעצנַאג רעד - ךיוא
 תנלה, ןגעוו הליהק רענירעװש רעד טימ טריפעג טָאה
 ."ףסאמה, םעניא טקּורדענּפָא זיא רעכלעוו ןּוא "םיּתמה
 טכעלטנפערַאפ ןעװעג ןענייז ווירּב עשיד'י יד ןּופ
 ןּוא הֹלֹּכ ןייז ּוצ ווירּב ייװצ ייז ןשיװצ ,ןּביז זױלּב
 יש טײד א ןיא רעּבָא ,ןגרעּבמָאה ץרעה ּוצ - יירד
 ,םרָאפ ַאזַא ןיא ללכּב ןּוא עיצּפירקסנַארט רעש
 ּוצ טינ רָאג זיא יז ןיא עטסכעלמיטנגייא סָאד וַא
 .* ןריּפש

 .לעדנעמ ןּופ ןעגנּוכעלטנפערַאפ עקידרעטעּפש יד
 ,קצנילעי ,רעלדַא ,גנילרעזיק .מ ךרּוד ווירב סנָאס
 ,תונורסח עקיּבלעזיד ןּבָאה ערעדנַא ןּוא רעגייג קיוודול
 סָאד סיוא ןדיימ ייז .ווירּב דנַאּב רעטנָאמרעד רעד יו
 ןּבעגּוצרעּביא ךיז ןטיה ,עמיטניא ןּוא עכעלנעזרעפ-גנע
 ײמּורַא רעד ןגעװ ןעגנּונייײמ עטקירדעגסיוא ףרַאש ענייז
 .רעמַאּב ןּוא םיזמר ענייז ןּוא טלעװ רעשידיי:טינ רעק
 תוררש ,ןגיניק ןגעוו ,ןענָאזרעּפ עטניורקעג ןגעװ ןעגנּוק

 -ינַאמרעג רעד ךרּוד ,םעד רעסיוא
 .ַאֹּב רעייז ווירּב יד ןרילרַאּפ "גנוטעּברַאַאּב , ןּוא גנּוריז
 ײּברעד ןעמּוק סָאװ ,םיתועט ליפ יד .טרעװ ןרעדנּוז
 ןזייװנָא םייפ ,ווירּב ענלצנייא ןריטַאד םייּב רָאפ
 .רַאפ ,טסקעט םעד ןלעטשטסעפ םַיּב ןּוא ןטַאסערדַא יד
 ןּופ קרעװ עשיטנעטיוא סלַא ,תובישח רעייז ןרענעלק
 יַאמ רעכעלטכישעג-רוטלוק פלַא ןּוא אמּוג ןצנָאסלעדנעמ
 ןלעװק ןּוא ןטנעמּוקָאד עקיטכיװ ליפיו ,ללכּב לַאירעט
 .לּוק ןרעדנּוזַאּפ רעיײז ןריואװעגנָא זנוא ייפ ןּכָאה
 קנַאדַא ,טרעװ ןשיטסירָאלקלָאפ ןּוא ןשירַארעטיל-רּוט
 ּוצ טימַאּב ךיז ןּבָאה רעּבעגסיױרא ערעיײז סָאװ ,םעד
 -שיטַאמַארגמוא, יד "ןרעסעּכרַאפ, ןּוא "ןריגערָאק,
 ּוצ רעגייטש םענעגייא ןַא ףיוא ןּוא ןטסקעט "עשישטייד
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 .רעװ עשישטייד-טינ יד ןצעזרעּביא ןּוא ןריּכירקסנַארט
 .ןרַאומעמ עשידיי עקיצנייא יד !ןקּורדסױא ןּוא רעט
 ןּופ תונורכז יד -- ,טייצ רענעי ןּופ ןגָאמרַאפ רימ סָאװ
 קַאיא ןרהא ןדעװש ןיא ןדיי ןטרירעלָאט ןטשרע םעד
 .ַאיד-שטייד ןּוא ןשיגָאלָאליּפ-שידיי םענּופ ,לשמל ,ןענייז
 .ייֵז ּביִלּוצ רַאּבצּונַאּבמּוא טעמּכ טקנּוּפדנַאטש ןשיגָאלָאטקעל
 .ַארגָאטרָא רעיירפ ןּוא עיצּפירקסנַארט רעשינײטַאל רע
 ,גנּוריפ

 ןּופ טירש םעד ןסירגַאּב רעייז רעּבירעד ףרַאד'מ
 ,"סמּוטנעדּוי סעד טּפַאשנעסיװ רעד עימעדַאקַא, רעד
 .עג, רעד טימ םענייאניא ןעמּונעגרעטנּוא טָאה יז סָאװ
 .געדּוי סעד טפַאשנעסיװ רעד גנורעדרעפ רּוצ טּפַאשלעז
 .ָאי.טרעדנּוהיײװצ םּוצ ןּבעגּוצסױרַא ןילרעּב ןיא "סמּוט
 ַא - 1929 ןיא -- ןריובעג סנָאסלעדנעמ ןּופ לבוי ןקיר
 עלַא ןופ עּבַאגסיוא עשיטירק עקידנעטשלּופ
 .עה עלַא ךיוא ייז ןשיװצ ,ווירּב ןּוא קרעװ ענייז
 .סּונַאמ יד טיול -- ,וירּב עשידיי ןּוא םיבתּכ עשיערּב
 יו לעּוטסקעט ןּוא ,ןּבילּבעג םיא ןּופ ןענייז סָאװ ,ןטּפירק
 טמּוק סע .ןבירשעג אפּוג רבחמ םענּופ ןענייז ייז
 .נעמ עילימַאפ רעטנייװצרַאפ רעד חוּכ-רשיי ַא ךיוא
 ריקנאּב רענילרעּב ןטנאקַאּב םעד ךעלכאזטּפיוה ,ןָאטלעד
 .עק ךעלדנע טעװ טציא סָאװ ,ןָאסלעדנעמ-ןָאּפ ץנַארּפ
 וװיכרַא-עילימַאּפ רעצנַאג רעד ןרעװ טכעלטנפערַאפ ןענ
 ענייז ךיוא ייז ןשיװצ ,ןדייז-רעטלע ןטמירַאּב רייז ןּופ
 החּפשמ רעד ןיא טָאה'מ עכלעװ ,הלּכ ןייז ּוצ ווירּב
 ןרעדנַא םענופ רענייא תודוס - דוסּב ןטלַאהַאּב אמּוג
 .רַאפ ןצנַאגניא ןעװעג רעהַא זיּב ןענייז עכלעװ ןּוא
 .ָאדיד .(+ רעשרָאפ-ןָאסלעדנעמ עלעיצעפס יד ראפ ןסָאלש
 ןיא ןבירשעג ןענייז סָאװ ,וירּב עקיז
 רָאנ טינ טייטַאּב ַא ןּבָאה ,שיערּבעה ןיא זייוולייט ןּוא
 ,ןפַאש ןּוא ןּבעל סנָאסלעדנעמ רַאפ לַאירעטַאמ סלַא
 גנּושרָאפ רעד רַאפ רוקמ רעשירָאטסיה סלַא ךיוא רָאנ
 ןופ עטכישעג-לַאיצָאס ןּוא .רּוטלּוק רעשידיי רעד ןּופ
 .נעל עקימּורא יד ןיא ןּוא דנַאלשטייד ןיא טייצ רענעי
 ייז ףיוא טָאה ןָאסלעדנעמ סָאװ ,רַאפרעד דָארג .רעד
 ןענעק סָאװ ,ווירּב עשירַארעטיל ףיוא יװ טקּוקעג טינ
 ןּוא ןטַאװירּפ ַא ףיוא יװ רָאנ ,ןרעװ טקּורדעג לָאמַא
 ,צזעיגילער ,עשיטַילָאּפ ןגעוו שיוטסיוא-סגנּוניימ ןעמיטניא
 יז ןיא טָאה רע סָאװ ,ןגארפ-עילימַאפ ןּוא עשלהק
 טדערעג תוטשּפ ןּוא טייקיצרעהנּפָא רערעדנּוזאּב ַא טימ
 ראפ ייז ןעמּוקַאּב -- ,טניירפ ןּוא םיברוקמ ענייז ּוצ
 ןיא לסקעוו-ווירב ןייז יװ ,תובישח ערעטערג ַא זנוא
 עטלא ןּוּפ דנַאטשּוצ-סגנּושרָאפ ןקיטציא םייּב .שטייד
 יד סלא ,ןרעװ טנעקרענָא ייז ןזּומ ווירּב עשידיי
 עכלעזַא ןּופ גנולמאז עלופטרעוו ןּוא עקיטכיװ עקיצנייא
 טגייטש טרעװ ריא טיול .טרעדנּוהרַאי ןט18 םעניא ווירּב
 .ארּפ , יד ןּופ גנולמאז-ןייטשכאוו-ױדנַאל יד רעּבירא יז
 .גיא ןטיול ןה "1619 .י ןּופ וװירּב-טאווירּפ פשידיי רעג
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 ןּופ רבחמ םענּופ תובישח רעד טיול ךיוא ױזַא ,טלאה
 .ווירּב יד

 עיצקעלָאק ןייא יװ ןרָאװעג לוצינ זיא רעדייל
 ,ווירּב עטאוירּפ סנָאסלעדנעמ ןּופ לייט רעד  רָאנ
 עקילייה א סלא ,טיהעגפיוא טָאה החּפשמ ןייז ןכלעוו
 ןסיורג ןרַאפ דובּכה-תארי רעדנּוזאּב א טימ ,עיווקילער
 רשפא ןּוא - ערעדנא .עילימאפ רעד ןּופ רעדנירג
 *עג ןענייז סָאװ ,ווירּב ענייז ןּופ ןעגנולמאז--ערעסערג
 -יישרַאפ ןיא ןענָאזרעּפ רעקילדנעצ ּוצ טריסערדא ןעוו
 ןופ לרוג םעד טאהעג ןּבָאה ,רעדנעל ןוא טעטש ענעד
 םילוגליג עגנאל ךָאנ :תורצוא-רוטלוק עשידיי ךס א
 טלקמ - םוקמ א ןענופעג זייולייט ייז ןּבָאה
 ןּוא ןקעטָאילּביּב ,ןוויכרַא עשידיי-טינ ןּוא עשידיי ןיא
 .ראפ ןצנאגניא ייז ןענייז - ןייװלייט ןוא ,ןעייזּומ
 .(4 ןרָאװעג ןלאּפ

 יאּב טציא ןענייז ווירּב עשידיי סנָאסלעדנעמ ןופ
 יד - עטשרע יד :סעיצקעלָאק עסיורג יירד טנאק
 טניפעג ,ווירּב 94 ןּופ טייטשאּב סָאװ ,עטנָאמרעדנּבױא
 יד ןּופ ,םישרוי ענייז ןּופ ץיזאּב ןיא ,טגָאזעג וו ,ךיז
 :עּפש ןּוא הלּכ ןייז ּוצ טריסערדא 81 ןענייז ווירּב 4
 ןייז וצ ןוא גרוּבמַאה ןייק םייהנעגּוג טעמּורפ יורפ רעט
 וּתעשּב זיא ווירּב יד ןופ לייט א .רעגיווש ןוא רעש
 טימ - בגא) רעגייג קיוודול ןּופ ןרָאװעג טצעזעגרעּביא
 ןגנע ןראפ רָאנ - רעּבָא ,שטייד ןיא (ןרעלעפ ךס א
 עסיורג עטייווצ א .ןָאסלעדנעמ עילימאפ רעד ןופ זיירק
 ,וירּב עשידיי 35 רָאפ ךיז טימ ןלעטש עיצקעלָאק
 (אפווי) ףסוי 'ר - בורק ַא סיורפ ןייז ּוצ טריסערדַא
 -ייז ווירּב עקיזָאדיד .גרּוּבמַאה ןייק ךיוא ,ןעדלַאקלַאמש
 ןלַאפעגנײרַא ,לַאפּוצ ַא ךרּוד ,קירּוצ רָאי 40 טימ ןענ
 יז ןּופ 32 ןּבָאה רעטעּפש ןּוא ןעגנילרעזייק .מ ּוצ

 ,ןטייהנטלעז עשיעּפָארײא ךס ַא יװ ,טרעדנַאװעגרעּבירַא

 װירּב יד ןּופ 31 ךיז ןעניפעג טציא ;עקירעמַא ןייק

 יוינ ןיא רעצַאלג ריקנַאּב םענּופ ץיזַאּב-טַאװירּפ ןיא

 -יּב.טָאטש רעקרָאיּוינ רעד ןיא -- וװירּב 1 ןּוא ,קרָאי

 רעשיערּבעה רעד ןיא ךיז טניפעג ווירּב 1 ;(5קעטָאילּב

 עקירעּביא יד ןענייז ּואװ ;םילשּורי ןיא קעטָאילּביּב

 יַאֹב סָאװ ,עיצקעלָאק עטירד ַא .טנַאקַאּבמּוא זיא ייווצ

 ןקלא ּוצ טריסערדַא זיא ,ווירּב עשידיי 24 ןּופ טייטש

 גרעטָאּפ סנקלא ּוצ ןייװלייט ןוא גיצּפיײל ןייק ןצרעה

 רעטייו ךיז רימ ןלעטש גנּולמַאז רעטצעל רעד ףיוא

 ןּבָאה םּורַא ױזַא ,ּפֶא לעיצעּפס לקיטרא םעד ןיא

 ינעמ ןּוש ווירּב עשידיי 150 רעּביא ךיז ראפ רימ

 .ןענָאסלעד
 עשינָאלָאליּפ ןּוא עשירַארעטיל עקידנעטשלּופ ַא

 ץגעדנָאּפסערָאק רעשידיי סנָאסלעדנעמ ןּופ גנּושרָאפסיױא

 ןּבָאה ןלעװ רימ ןעװ ,טלָאמעד רָאנ ךעלגעמ ןייז טעװ

 סָאװ ,קרעװ ענייז ןּופ עּבַאגסיױא עלּופ יד ךיז רַאפ

 ןפעג ָאד רימ ןליװ עלייוורעד .טיירגעגּוצ טציא טרעוו
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 ןּופ קיטסירעטקַארַאכ ענײמעגלַא ןּוא עצרּוק ַא רָאנ
 .(*ץנעדנָאּפסערָאק רעקיזָאדרעד

 טימ שטייד ןייק טינ זיא שידיי סנָאסלעדנעמ

 ,ןטַאטיצ ןּוא רעטרעװ עשיערּבעה ןּוא תויתוא עשידיי
 ןּוא ןריּבירקסנַארט ,ןצעזרעּביא טּושּפ ךיז ןזָאל עכלעוו
 טריפעג טָאה גנוניימ עשלַאפ עקיזָאדיד ,ןריזינַאמרעג
 ןענייז סָאװ ,עטנרעלעג עשידיי עסיורג ליפ זַא ,ּוצרעד
 ןבָאה ,דוי לש וצוק-ץוק ַא ףיוא דיּפקמ ןלַאפ ערעדנַא ןיא
 ןצַאז ךס ַא ןּופ ןיז םעד טיײרדרַאפ לָאמטּפָא ָאד דָארג

 .-רעו עשיערּבעה-ןייר ןעמונעגנָא ןּוא ןענָאסלעדנעמ ייּב

 ינָא .(?ןעמָאידיא עשישטייד עקידנעגנילקכיילג רַאפ רעט

 ...שדח, רעדָא ,'תשרּפ ,..םוי ה"ּב, ןטימ קידנּבײה
 ןכעלטנייװעג ןטימ קידנקידנעראפ ןוא ,"ק"פל ..."קתה

 עשידיי סנָאסלעדנעמ ןּבָאה ,'יּתחכש רקיצ, ןוא "ןטקה

 -ישאר ,ןקורדסיוא עשיערּבעה עטּפָא ערעייז טימ ווירּב
 ןטמיטשַאּב ַא םיקוסּפ-ירבש ןּוא םיִקּוסּפ ,םיזמר ,ןתוביּת
 .טיצ רענעי ןיא ווירּב עשידיי ןּופ לּפמעטש ןשיּפיט

 ,טימרעד שיטסירעטקַארַאכ סרעדנוזַאּב רעּבָא ןענייז יז
 ןּוא ױּב'ץַאז רעייז טול ןה ךיז ןדיישרעטנּוא ייז סָאװ

 ענעגײא ענייז ןּופ ּוליפא עיפַארגָאטרָא רעייז טול ןה
 עקיּבלעזיד ּוצ שטייד ןיא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,ווירּכ
 -ײּב םּוצ יוװ) טייצ רעקיּבלעזרעד ןיא טעכמּכ ןּוא ןענָאזרעּפ
 ץַאז רעד .(ןגרעּבמָאה ץרעה ּוצ ווָירּב ענייז ןיא ,ליּפש
 םּכסִה ןיא טינ טפָא ָאד ךיז ןעניפעג ןויטקצִידַא יד ןּוא
 ןזיא רע רעכלעװ ' טימ ,קיטַאמַארג רעשישטייד רעד טימ
 םּוש ןיק ןיא ןענַאטשעג טיִנ ווירּב עשטייד ענייז ןיא
 -ַאֹּב ַא טימ טינ ןדנוּברַאפ טּפָא ןענייז ייז .ןטקילּפנָאק
 ײנָאק-טרָאװ יד .(םשהי-תיטנ) סּוזַאק ןקיטכיר ןּוא ןטמיטש
 ןטימ רעמ לָאמטּפָא טמיטש רדסיץַאז רעד ןּוא עיצקּורטס
 ןפראוו'ס ;שיזיוצנַארפ ןּופ לָאמַא ןּוא שיערּבעה ןּופ טסײג
 רעטרעװ עשיזיוצנַארפ ליפ יד ןגוא יד ןיא ללכּב ךיז
 טצּונַאּב טציא ךָאנ זײװלײט ןרעװ סָאװ ,ןקּורדסיױא ןיא

 ןטלעז ךיז ןפערט ןּוא טקעלַאיד רענילרעּב ןשישטייד םעניא
 : .וירב עשישטײד סנָאסלעדנעמ ןיא

 ןכעלמיטסקלָאפ ןּופ שימעג רעקיטרַאנגיײא רעד טָא
 שיזיוצנַארפ ןטשטיידרַאּפ ןּוא שטייד ןטשידיירַאּפ טימ שיצרּבצה
 -פיונּוצ עשינאכעמ ןּוא שַאמשימ רעקילעפּוצ ןייק טיג זיא
 ,ןפערט רימ עכלעוו ,ןטקעלַאיד ןּוא ןכַארּפש ןּופ גנוטכעלפ
 ןטצעל םייּב ;תונורכז ענייז ןיא קַאזיא ןרהא ייּב ,לשמל
 טייקטסעּפ יד טלעפ רּבחמ םעד סָאװ ,ןּופרעד סָאד ךיז טמענ
 -ּורַא רעד ןּופ רעגייטש ןכעלכַארּפש םּוצ ךיז ןסַאּפוצ םייּב
 ןּופ ןעגנּורעדנַאװ עקידנעטש יד ןיא גנּורעקלעפַאּפ רעקימ
 ןּוא רענעק-ךַארּפש ַאזַא רעּבָא ,ןטײװצ ןפיוא טרָא ןייא

 ףעטעגרַאטימ רעװיטקַא ןַא זיא לקיטרַא םעד ןּופ רבחמ רעד (*

 ןופ טײרגעגּוצ טציא טרעװ סָאװ ,עּבַאגסיואדיײליּבוי סנָאסלעדגעמ ןּופ

 ,"סמּוטנעדּיי סעד טפַאשנעסיװ רעד עימעדַאקַא, רעד

 = ,?ײט ןשידיי ןּוא ןשיערפעה םעד

 ףֿמּפ סרעדנּוזַאּב

 ,דצ ר
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 סיװעג ןעמ ןעק ,ןָאסלעדנעמ השמ יװ ,רעלטסגיק-ליטס
 רעקיזָאד רעד  .תונווסח ענױזַא ןיא ןייז דשוח טיג
 רעד רַאפ ןוא טײצ ןײז ראפ שיּפיט זיא שימעג
 עפיט טָאה ןּוא ןושל ריא ןּוא הביבס רעשידיי רענילרעצ
 ןשידיי םענּופ בצמ ןלערוטלּוק ןּוא ןלַאיצָאס םעניא םישרש
 .דנַאלשטייד ןיא ץּוּביִק

 ײּב יװ ,ןענָאסלעדנעמ ייּב זיא ןּביירש שידיי סָאד
 רָאנ ,שידייבתּכ א רָאנ טינ ,טײצ ןייז ןּופ ןדיי עלַא
 םענּופ גנולגיּפשּפָא עתמא ןַא - ,שידײ-יךַארּפש ַא
 ןּוא ,והער לא שיא רּבדּכ .םינּפ לא םינּפ ןדייר ןקידעּבעל
 -ידיי עטשרע יד ןּופ טייקידהצילמ יד טינ ןיטולחל טָאה
 ןכּוזּוצכָאנ טנַאסערעטניא ױזַא זיא רעּבירעד .םיליּפשמ עש
 ,רעטרעװ ןּוא סעלעטש יד ןטּפירקסינַאמ-לַאניגירָא יד ןיא
 :כַארּפש ןייז טיול טרעסעּברַאפ ןּוא סיוא טקעמ רע עכלעוו
 ןּוא געװ םעד ןעעז ּוצ קיטכיו ךיוא זיא'ס .שּוח ןכעל
 רעשידיי ןייז טכַאמעגכרּוד טָאה'ס סָאװ ,גנּולקיװטנַא יד
 25 עטסקיטכיװ ןּוא עטצעל יד ןּופ ךשמ ןיא ליטטיווירּב
 ןעװ ,הפּקּת רעד ןיא סרעדנוזַאּב ,ןּבעל ןייז ןּופ רָאי
 ּוצ גנולעטש ןייז ןיא גנורעדנע יד ןעמּוקעגרָאּפ זיא'ס
 -עּפס ןּוא ,דנַאלשטייד ןיא ךַארּפש-סגנַאגמוא עשידיי רעד
 ,גנוצעזרעּביא-לּביּב ןייז ןּופ הפּוקּת רעד ןיא לעיצ

 ףיסומ ןעמ ףרַאד ןעגנוקרעמַאּב ענײמעגלַא יד ּוצ
 ,ןענָאזרעּפ יד ןגעװ -- טקנּוּפ ןקיטכיװ ןייא ךָאנ ןייז
 .ידיי רעד ןיא ןּבַײרשכרּוד ךיז טגעלפ רע עכלעװ טימ
 סָאװ ,סָאד ויא שיטסירעטקַארַאכ רעייז .ךַארּפש רעש
 ןעניפעג ווירּב עשידיי ענייז ןּופ ןטַאסערדַא יד ןשיװצ
 עריא ,יורפ רעטעּפש ןּוא הלּכ ןייז) ןעיורפ רָאנ טינ ךיז
 -נַא ןייק טינ ןשרעהַאּב עכלעװ ,(רעגיווש ןייז ,רעטסעוװש
 םיבורק ענייז רָאנ טינ ךיוא ,שידיי רעסיוא ךַארּפש רעד
 ,םייהנעגוג ףסוי רענָאװש ןייז ,לשמל ,יוו) טניירפ ןּוא
 עכלעװ ,(ערעדנַא ןוא טסריפ השמ ,ןעדלַאקלַאמש אפזוי

 ּוצ ןּוא עטנרעלעג ןּוא םינדמל יד ּוצ טרעהעג טינ ןּבָאה
 ןּוא טיױנ תתמחמ שידיי ןּביירש טזומעג טָאה רע עכלעװ
 -על ןייז ּוצ שידיי ןּבירשעג .ךיוא טָאה רע-."שייבל אלש,
 -קַאוט ןשיטָאוָאליפ ַא ןופ רּבחמ םעד ,טניירפ ןּוא רער
 םהרבא  ּוצ ׁשּוריּפ ַא ןופ ןּוא "עדמה רמאמ, טַאט
 רָאטקָאד םיצ - תוליגמ ףניפ יד ףיוא שּוריִּפ סארזצ-ןבא
 ךיוא רעֹּבָא ,גרּוּבמַאה ןיא ךירעמע-ץרעּפמּוג המלש ןרהא
 ןבירשעג טינ טָאה רע זַא ,ןעניימ טנָאקעג ןעמ טלָאװ ָאד
 -עג-.,הביבס ריא ןּוא יֹורפ סצרעּפמוג ּבילּוצ שיערּבעה ןיא
 .ָאטרָא םעד ךיוא ןטַאסערדַא יד ןשיװצ רעּבָא רימ ןעניפ
 ןּוא (םילא) אנולגמ יול"ּוהילא דמלמ רעגָארּפ ןשיסקָאד
 שידיײ ןיא .ןײלַא ןגרעּבמָאה ץרעה ןטנַאקַאּכ םעד

 ןשידיי ןקידנטײדַאּב םּוצ ןבירשעג ךיא רע טאה
 "עס ןכעלנעזרעּפ ,דימלּת ןעיירטעג םעד ,רעקיטַאמעטַאמ
 ן''פפ יל לאפר 'ר - ןצינּבייל ןּופ טניירפ ןּוא רַאטערק

 ףיוא ןָאסלעדנעמ טרעפטנע װירּב ַא ןיא .(רעװָאנַאה
 ןטּבַא סַאמָאט טימ יװ ,םיא טימ ןריפ ּוצ גָאלשרָאפ ןייז
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 רעטריטּוקסיד ליפ טלָאמעד רעד ןגעװ ץנעדנָאּפסערָאק ַא
 -ןייר ייּברעד טלדנַאהַאּב רע ;"םדאה תדועּת, ןּופ םעלּבָארּפ
 טלײט ןּוא ןגַארּפ עשיטַאמעטַאמ-רּוטַאג ןּוא עשיפָאזָאליפ
 ַא שיערּבעה ןיא ןּביײרשּוצנָא הנווּכ ןייז ןגעװ טימ םִיא
 ןטנעדנַאּפסערָאק עדייּב יד ."שפנה-תראשה, ןגעװ קרעװ
 ןּופ ןדָאּב ןקיּבלעזמעד ןּוא םענייא ףיוא ןענַאטשעג ןענייז
 -ָאזָאליפ ערעייז ןיא ןענייז עדייּב ןּוא עיצידַארט רעשידיי
 -ַאיפלָאװ - ץינּבײל עיירטעג ןעװעג ןעגנּואיושנָא עשיפ
 יד טגָאמרַאפ רשפא רימ ןטלָאװ --הּביס יד טינ ןעװ .רענ
 ןשיװצ שידיי ןיא ץגעדנָאּפסערָאק עכעלטפַאשנסיו עטשרע
 ,(+ רודהָ-ילודג ייװצ עכלעזַא

 טימ סיוא ָאד ןצונ רימ עכלעװ ,גנולמַאז-ווירּב יד
 -נעמ ןּופ ןרָאטקַאדער-טּפױה יד ןּופ שינעּבױלרעד רעד
 יי ,ןַאמטּוג .י ןרָאסעפָארּפ יד) עּבַאגסוא-לבוי סנָאסלעד
 -ידיי עטסנעש יד ןופ ענייא זיא (ןגָאּבלע .מ ןּוא ךָאװטַימ
 ץנעדנאּפסערָאק סנָאסלעדנעמ ןּופ סעיצקעלָאק-ווירּב עש
 ןּבירשעג ,ווירּב 24 ןּופ טײטשַאּב גנולמַאז יד .שידיי ןיא
 זיּב א"כקת) 1185-1161 -- רָאי 24 צּפַאוק ןּופ ךשמ ןיא
 (ןנחלא) | קל ַא בורק ןייז ּוצ טריסערדַא זיא ןּוא .ה"מקת
 --רעטָאפ סגקלא ּוצ ןּוא (וירּב 32) גיצּפײל ןיק ץ רע ה
 זיא םעד רעסיוא ;(ווירּב 2) ױטעד ןייק ץרעה ילּתבנ
 ּוצ טעמּורּפ יורפ סנָאסלעדנעמ ןּופ טריסערדַא ּװירּב ןייא
 .טפירשּוצ סנָאסלעדנעמ טימ ,גיצּפייל ןייק דבכוי יורפ סנקלא

 בורק ַא ,יוסעדמ בקעי-ץרעה רעדָא ,ץרעה ילּתפנ 'ר
 ןיא בשוּת רעבּושח ַא ןעװעג זיא ,רעטּומ סנָאסלעדנעמ ןּופ
 טָאה סָאװ ,רחוס רעקידנטײדַאב ַא ,הליהק רעיוסעד רעד
 ןיא םיצירּפ ענעדיישראפ ײּב ןטפעשעג עסיורג טריפעג
 דיי ַא ןעװעג זיא (ןקלָא) ןנחלא 'ר ןּוז ןייז ךיוא .ןסקאז
 -רעה םייּב ןעעזעגנָא רעיײז ,רעלטימרַאפ ןּוא רחוט ַא
 טָאה ןּוא ןטשרע םעד טסוגױא ךירדירפ ןסקַאז ןּופ גָאצ
 ןּוא רעדניק ,יורפ רעד רַאפ ,ךיז רַאפ ןעמּוקַאּב םיא ןּופ
 םענּופ טיירּפַאּב ייז טָאה סָאװ ,"עיגעליװירּפ , ַא םיתרשמ
 ,"גַאלשפיױא :ןרעייטש עלעיצעפס ערעדנַא ןיא "לָאצּביײל
 לָאצ עניילק יד .טלעג-ןקירּב ןּוא -געװ ,-ץּוש ,-טיילעג
 -רעד ךיז טרעלקרעד (ווירּב 2/ ןצרעה ילּתפנ 'ר ּוצ ווירּב
 -ופעג טינ ןּבָאה ןָאסלעדנעמ טינ ןּוא רע טינ סָאװ ,טימ
 -עד ךָאנ זיא ןנחלא ןּוא ,ןטיהוצפיוא ייז קיטיונ רַאפ ןענ
 יד .טרעװ רעייז ןייטשרַאפ ּוצ ידּכ ,גנּוי ּוצ ןעוועג טלָאמ
 לייט רעטסערג רעד ןייז ּוצ ןענייש ווירּב 33-32 ערעדנַא
 ,ןדליּב ןּוא ןענחלא טימ ץנעדנָאּפסערָאק סנָאסלעדנעמ ןּופ
 ,סצנַאג סעפע ,סרסח ענעדיישרַאפ ףיוא טקּוקעג טשינ

 ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא ןענייז'ס ןעװ ,טייצ רעד ּוצ
 ,(1845-1843) ווירּב ןּוא ןטפירש עטלמַאזעג סנָאסלעדנעמ
 .ַאפ םעניא ןסָאלשרַאפ ןגעלעג עיצקצלָאק עטנָאמרעד יד זיא
 .סױרַא יד ןּוא ,םישרוי סצרעה ןנחלא ןּופ וויכרַא-עילימ
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 --לקיגייא ןּוא ןּוז ןייז-ןטפירש סנָאסלעדנעמ ןּופ אפּוג רעּבעג

 רעקיצכעז יד ןיא טשרע .טסּואװעג טינרָאג ריא ןגצוו ןּבָאה

 -.לקינייא סצרעה ןנחלא טָאה טרעדנּוהרָאי ןקירָאפ ןרָאי

 :שידיי ַא ןילַא ךָאנ ,לעסַאק ןּופ דימשדלָאג  ַאנַאהָאי

 רַאפ ןענוֿפעג ,יורפ עקידנענעייל:שידיי ןּוא עקידנדער

 ייא עשישטייד ַא ווירּב עקיזָאדיד ןּופ ןכַאמ ּוצ קיטיונ

 עריא רַאפ ךעלדנעטשרַאפ ןייז לָאז סָאװ ,גגוצעזרעּב

 טנבהאּב ץנַאג טינ ןעװעג ןיוש ןענייז סָאװ ,רעדניק

 ערעטלע עריא ןיא קיטנָאק - טָאה יז .תויתוא עשידיי ןיא

 ַאלּואַאּפ רעטכָאט ריא גנוצעזרעּביא יד טריטקיד - ןרָאי

 :ָאק ּוצ ןּבעגעגרעּביא די-בתּכ ןשישטייד םצד טָאה ןוא

 רעד טימ ,רעלדַא ר"ד רעניּבַאר רעלעסַאק םעד ןריגער

 רעדירּב יד ןּוא  ַאנַאהָאי ירֿפ רעד ןּופ שיגעּבױלרעד

 1859 רָאי ןיא טכַאמעג רעלדַא ר"ד סטָאה דימשדלָאג

 גנּולמַאז רעקיזָאדרעד ןגעװ ןעגנולייטטימ עכעלטפירש

 .וירּב יד ןּופ ןגּוצסיוא עקינייא טכַארּבעג ךיוא ןּוא

 .עגסיוא ייז גנילרעזייק .מ טָאה גנולטימרַאּפ ןייז ךרּוד

 ןטסערג םעד ןּוא עיפַארגָאיּבןָאסלעדנעמ ןייז רַאּפ טצוג

 סלַא ,טכעלטנפערַאפ ןּוא טריזינַאמרעג ייז ןּופ לייט

 ןגעוו ְךּוּב ןייז ןּופ עגַאלּפױא רעטשרע רעד ּוצ המפוה

 ןּבָאה גנוכעלטנפערַאפ סגנילרעזייק ךָאנ ,(?ןענָאסלעדנעמ

 ןּופ ןגיוא יד ןיא ןריולרַאפ ווירּב-לַאניגירַָא עשידיי יד

 ןקידהחּפשמ-ןייר ,ןעמיטניא רעיײז םישרוי עקידרצטייוו יד

 -קנַארפ רעד ןיא טרעדנַאװעגרעּבירַא ןּבָאה ןֹוא טרעוװ

 עשישטייד יד ןּוא ,קעטָאילּביּב:טָאטש הרעטוּוּפ

 ,לעסַאק ןּופ קעטָעילּביּב:טָאטש רעד ןיא - גנוצעזרעּביא

 סגנילרעזייק ןּופ גנּוטכַארטַאּב רעטנעָאנ ַא ייּב

 .לַאניגירָא יד טימ ייז ןכיילגרַאפ םִייּב ןּוא ןטסקעט-ווירּב

 ,ןרעלעפ ןּוא ןזיולּב ליפ ןגיוא יד ןיא ךיז ןפרַאװ ווירּב :

 רעד זַא ,ךעלגעמ 'זיא'ס .רַאּבצּונמּוא ייז ןכַאּפ סָאװ

 יד ללכּב יו ,טָאה רעטנרעלעג רעשידיי:שטייד רצסיורג

 יעג ,דנַאלשטייד ןיא ץנעגילעטניא עלַארעּפיל עשידיי

 רעשטייד רעטזיירגרַאפ רעד ףיוא לּוטיִּב טימ טקּוק

 רע ןּוא ,בתֹּכ ןשיערּבעה טימ ןּבירשעג "ךַארּפש

 ןּוא ץקיטכיר ןעװעג דיּפקמ טינ רעּבירעד טָאה -

 םיא ןענייז סָאװ ,סעלעטש יד ןּבעגּוצרעּביא ךעלטקניּפ
 .רַאפ טינ ןיטולחל רעּבָא זיא סע .רָאלק טינ ןעוועג
 ּוצ עּביל רערעױהעגמּוא רעד ייּב סָאװ ,ךעלדנעטש
 ןּוא םיא ּוצ דובּכה-תארי ןצנַאג םייּב ,ןענָאסלעדנעמ
 ,טנַאה רענעגייא ןייז ןּופ הרּוש רעדעי ּוצ ,קרעװ ענייז
 ןייז ןּופ ןךשמ ןיא ןזיװעגסױרַא טָאה גנילרעזייק ןכלעוו
 טָאה - ,גנּושרָאפ-ןָאסלעדנעמ רעקירָאי-קיצרעפ סלא רעמ
 ןּוא ןרידיוװער ּוצ רעטעּפש קיטיונ רַאפ ןענּופעג טינ רע
 ףןעגנּוליײטטימ עגנּוי ענייז ןּופ ןרעלעפ יד ןרעטעּברַאּפ
 רעד ,לשמל ,יױזַא .ןגיוא יד ןיא ךיז ןפרַאװ ןרעלעפ יד
 ןּופ ווירּב רעד - גנּולמַאז רעקיזָאדרעד ןּופ ווירפ רעטשרע
 ןייק ןצרעה ילּתפנ ּוצ "א"כקת ןושאר רדא ח"רע יג םוי,
 .(6טנָאמרעד טשינ ללכּב ןעגנילרעזייק ייפ זיא - יוסעד
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 - רָאּפ ךיז טלעטש גנילרעזייק יו - ןַטשרע םעד ןיא ןיוש
 רימ ןכלעוו) ןצרעה ילּתפנ 'ר ּוצ ןענָאסלעדנעמ ןּופ ווירּב
 -נילרעזייק ייּפ רימ ןענעגענַאּב (עלימיסקַאפ ןיא ָאד ןּבע
 עטַאד רעד ןּופ קידנּבױהנָא ,טירט ףיוא טירט םיתּועט ןעג
 יב יירד רעמּונ) הרּוש רעטצעל רעד טימ קידנקידנע ןּוא
 סָאװ ,ווירּב רעטייווצ רעד .(ו"א 489 טייז ,ןעגנילרעזייק
 טריסערדַא זיא ,(490 טייז ,ריפ רעמּונ) טגנערּב גנילרעזייק
 -ּפעס, טשינ טריטַאד זיא ןּוא ןצרעה ילּתפנ 'ר ּוצ טשינ
 ןצרעה ןנחלא ּוצ - רָאנ ,ןָא טיג רע יװ ,*1769 רעּבמעט
 .טייצ רעקידרעטעּפש ליפ ַא ןּופ טמַאטש ןּוא גיצּפייל ןייק
 ןּוא טסקעט םעניא :ןגיוא יד ןיא ךיז טפרַאװ תועט רעד
 ...ב"של םולש , :שּוריפּב ןָאסלעדנעמ טּביירש סעדדַא ןפיוא
 ןיא יװ ,םיא טפּוד רע ,,הסזזת 216" ןנהלא ר"רהכ
 -לע ענייז טינ טסירג ןּוא "רטעפ רּביִל  ,ווירּב ערעדנַא
 רַאפרעד--ווירּב עקידרעירפ ענייז ןיא ךעלטנייוועג יו ,ןרעט
 "ירד ַא .הריטּפ רעייז ךָאנ גנַאל ןצוװעג ןיוש זיא'ס לייוו
 סיורפ סנָאסלעדנעמ לָאמסָאד ,גנולמַאז רעד ןּופ ווירּב רעט
 -שאר ברצ, ןּופ דבכוי יורפ סנקלָא ּוצ טעמּורפ ווירּב
 סנָאסלעדנעמ טימ ,(1172 רעּבמעטּפעס 27) "ג"לקּת הנשה
 טקּורדענּפָא ןעגנילרעזייק ןּופ זיא ,ןענקלא ּוצ טפירשּוצ
 רעד ןיא) עיּפַארגָאיּב-"ןָאסלעדנעמ ןייז ןּופ טסקעט םעניא
 סלַא (שגָאלּפױא רעטייוצ רעד ןיא ךיוא ױזַא ,רעטשרע
 רעד טימ גיצּפייל ןיא עטרבח ַא ּוצ טעמּורפ ןּופ ווירּב ַא
 ןתמא רעד ןיא ;'(56וט;; 1765 5526 ה"רע, עטַאד
 ןקלֶא ּוצ טריסערדַא ךעלקירדסיוא ווירּב רעד זיא רעּבָא
 ןעוועג ךָאנ (1765) טייצ רענעי ּוצ זיא רעכלעוו ,אּפּוג ןצרעה
 ןיוסעד ןיא ןרעטלע יד טימ טּבעלעג ןּוא רּוחֹּב רעגנוי ַא
 ,םּורַא ךרעל רָאי ףניפ ןיא טשרצ טַאהעג הנותח טָאה רע
 ןעגנילרעזייק ןּופ ,ןקידרעטייו ַא ןּופ ןעעז ּוצ זיא'ס יװ
 ןענָאסלעדנעמ ןּוּפ ווירפ ןטריטַאד קיטכיר לָאמסָאד
 .(1פהנּותח ןייז ןּופ גָאט םּוצ קנַאשעג"השרד ַא טימ ןתח םּוצ

 -רעדנבױא םעד ןּופ טסקעט םעד ָאד ןּבעג רימ
 ןייק ןצרעה ילּתפנ 'ד ּוצ ןענָאסלעדנעמ ןּופ ווירּב ןטנָאמ
 .יוסעד

 .ל"זכקת ירשת ז"כ 'ג יי ןילרּב ןםשה תרזעבנ ה"ּב,
 ו"ח ןיצקהו שארה ףולאה ה"ה 'וחמ ינודאל 'ולש
 דוּבכ} ררהכ ןותראפת םש דובכנ ת"שכ ובנו םכחנ
 .ולאוגו ורּוצ והרמשיו ו"צי ילּתפנ ןיּבר ברה

 .טעשיו ירוא י"ינ ו"אי

 "ירבמ יעמשב יתחמשו ינעיגה דמחנה ובתפ
 ינּב לּכלו ונל ףסוי הכו 'ה ןּתי הכ ,בוטה ותוא
 .ןמא וניתחפשמ

 דוּבכ תלעמלנ ת"ּכמל רעד ,כודשה מו 'מ
 ןעד ת"כמל ידרעװ ,ןדראוו ןגאלשגראפ ןותראפת
 טויא רבודמה תחּפשמ .יבבל םע רשאכ ןגאז תמא
 ,טזיא ןצעז וצ שיוא טשינ ללּכ שד ,טנאקב ת"כמל
 לודג ,ןהלּועמ-) ילעמו עונצ שיא ראו ל"ז ויבא
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 דנוא רדירּב ינייז יללא ךיוא איו ,המכחבו הרותב
 טייל ימורפ דנוא 'ידמול ,'ימסרופמ 'יניצק רגצווש
 ןמ דריוו ,גלפומ רשוע טזיא טשבלעז רע .ןנייז
 .טריסקאט ןרצלַאטסכיירנ ט"ר ףלא ן"ק ףיוא םלועה

 אז ,ןהיג וצ טינ ןסקאט ןכיילגרד ףיוא להאוו איו
 רשוע רע שד טנאקּב המימי ימימ ךאד רימ טזיא
 רהצז ןייא טזיא ןעד ,ארנידא ביכשד ארּבכע ,טזיא
 .ךלעג ליפ טנהידרפ דנּוא ,ןאמ רגרַאק

 ךיוא שייװ ,טנאקבנוא רימ טזיא ןוק שד
 ,לאז ןגידנוקרע ךאנרד ךימ איו ,טינ טּוׁשּפ איוז
 .טכירב ןרנהיא טייל ירדנא ףיוא ןרעג טינ יהיג ןעד
 ידרעװ אז ,טמּוק ךאזו רּוצ רהענ שע ןעװ ךָאדעי
 לאז רונ .ןהעז ּוצ טשּבלעז איז ןדניפ לטימ להאוו
 יטלאז ןריפלוזער ךיז יבלעזרעד ןעװ ןרעדנואוו כימ

 ת"כמ שד יתעדי .ןבעג וצ יסעד ךאנ דניק ןייז
 'ר רימ איו דנוא ,טאה דניק ןגאצרע להאװ ןייא
 ,ליװ ןּבעג ןדנל ט"ר 'יפלא תרשע טגאז לאלצב

 ךּודש ןייק טזיא ןיה טימ ,ןשאטנאווא ירדנא ינהא
 שד ,כאד יטכריפ כיא ןיילא .טוג וצ ןהיא רפ
 'ויהכ טזיא לאלצב 'ר .טזיא ןארד שרוש ןייק ראג
 . םדוק ידרעװ רע טגאזג רימ דנוא ,ןזעװג ילצא
 טזיא לאלצב 'ר רזיד .ןמוקב הנוכנ הבושת תבש
 ףבד י"ע שד ישניו ךיא ,גלפומ ןדמלו ןוגה םדא
 יכילרהע רד שד ,יטכעמ ןמוק דנאטש וצ הזכ ןוגה
 יטיברע רבא כיא (אייבאװו) ,טנהיד רפ שאווטע ןאמ
 ,יוארכ ןריוורעסבא וצ שטשעּב ןייז ידואמ לֹכּב כימ
 ירבד רשפאד ּהמ לֹכּב ותרשלו ותבוטל דימת יננהו
 .יואסעד השמ 'קה 'וחמ

 הריבגה הניצקה (ירשּב-תראשל) ב"של 'ולשו
 שריה 'ר תשא אכזיר 'מ הניצקה .י"ת לטיג תרמ
 ,ןללעטש ּוצ רהאדיול ינש ת"כמל דריװ וצי יבר

 ,יִכזרע ןבעג וצ י"ת יתוחא דיל טשגיטיג יכלעװ
 ,ּבעל וצ טגינגרפ דנוא להאװ שנגירּביא ישניוו
 כיוא איו .(ךעלדניירפ רעייז) פ"ז טסירג י"ת ותגוז
 י""צי ןנחלא (רוחבה) 'חּבה םנבל

 ןּוא םרָאּפ ןייז טיול ןה זיא ויירּב רעקיזָאד רעד
 -עד רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז טלַאהניא ןטיול ןּה
 .רעגייטש-סנּבעל ןקיטלָאמעד ןרַאפ ןּוא טייצ רעקיטלָאמ
 ןעװעג זיא ןָאסלעדנעמ קרַאטש יװ ,רָאלק טוײװַאּב רע
 עריא ןּוא הביבס-עילימַאּפ רעשידיי רעד טימ ןדנוּרַאפ
 טמענרַאפ ךּודיש ןינע רעד .ןסערעטניא עכעלגעטיגָאט
 ' ןטרעדנּוהרָאי עקירָאפ יד ןּופ ןּבעל:החּפשמ ןשידיי םעניא
 רעד רַאפ טייטש ןָאסלעדנעמ .טרָא ןקידנטײדַאּב רעייז ַא
 ןַא ןײלַא טמענ רע ,ויסַאּפ טינ גנוניישרעד רעקיזָאד
 ילּתפנ 'ר ."םיגוויז גווז, ןּופ ןינע םעניא לייטנָא ןוויטקַא
 ןַאמ-להק רעיופעד ןכעלגעמרַאפ ןוא ןבושח םעד ,ןצרעה
 ךּודיש ַא ןּוז ןייז רַאּפ טגיילעגרָאפ טרעװ ,("ןיצקו שארע
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 ,ןענָאסלעדנעמ ּוצ טּבײרש רע ;ןדיי רענילרעּב ַא מימ
 הצע ןַא םיא ןּופ טכּוז ןּוא ןינע םעד ןגעװ ,בורק ַא םענייז
 -לעוו ,ןָאסלעדנעמ .החפשמ סחלּכ רעד ןגעװ םיטרּפ ןּוא
 -ַאֹּב סלַא טנַאקַאּב ןעװעג טייצ רענעי ּוצ ןיוש זיא רעכ
 ,רעטנרעלעג ןּוא רעלעטשטפירש רעשישטייד רעקידנטייד
 יד ןריקיטירק ּוצ ךעלטנפע טּומ םעד טַאהעג טָאה סָאװ
 טָאה רעכלעוו ,ןסיורג םעד ךירדירפ ןּופ ,,ס068165 ת21061565"
 -גינעק, רעד ןּופ זײרּפ-גנונעכיײצסױא 8 ןעמּוקַאּב ןיוש
 -יפָאזָאליּפ ןייז רַאפ "ןטפַאשנסיװ רעד עימעדַאקַא רעכיל
 עשיזיפַאטעמ ןיא ץנעדיװע יד רעּביא, טעּברַא רצש
 -עג ןייז טימ ןדנוּברַאפ ךָאד ךיז טליפ - ,"ןטפַאשנסיװ
 -רַאפ טָאה רע עכלעוו ,םיבשוּת עַיא ןּוא לטעטש-טדּוּב
 סלַא ,קירוצ רָאי קיצנאווצ ןּוא עכעלטע טימ ךָאנ ןזָאל
 דוד 'ר ןיּבר ןייז קידנפולכָאנ ,לגניי-הוצמ-רּב רעמערָא ןַא
 -עג רע .הרוּת םיא ייּב ןענרעל ּוצ ןילרעּב ןייק לקנערפ
 (ג"יבר שריה 'ר, דמלמ ןטלַא ןייז טּוג רעייז ךָאנ טקנעד
 ךיז טעז רע רעכלעװ טימ ,"אכזיר הניצקה, יורפ ןייז ןוא
 -רַאפ ןיא טפיטרַאפ קידנעייז ,ןילרעּב ןייק טמוק יז תעשּב
 ןייז ןיא לעיצעּפס ןּוא ןעמעלּבָארּפ עשיפָאזָאליפ ענעדייש
 -רַאפ ,ןּבירשעג טלָאמעד טָאה רע ןכלעװ ,"ןָאדעּפ, קרעוו
 טימ ןּוא הסנרּפ-תוגאד טימ ,טייז רעטייװצ רעד ןּופ ,ןעמּונ
 שטשצּב, ןייז ןמוומו ןּכומ ךָאד רע ויא - ,ןכַאז עשלהק
 ,ךּודיש ןטימ ןצמענרַאפ ךיז ןוא "יוארכ ןריוורעסּבא ּוצ
 םעד ןּתוחמ םעד ןגעװ םיטרפ עקיטיונ יד ןָא טיג רע
 ,"טריסקַאט, טרעװ רע ליפיוװ ףיוא ,םעד ןגצװ ,רשוצ
 ןַײז שינָאריא רע טרירַאּב ייפרעד ,טצַאשעגּפָא טניימ'ס
 ןושלּב יז טפור רע יװ ,רעדָא ,טסּבלעז הלּכ יד .תונצמק
 ןגעװ ןגָאז ּוצ ידּפ ;טינ רצ ןעק - "ןרק, םעד ,םינפדשה
 ,שממ ריניצּב ,ןיילַא יז רע זומ גנוניימ עטמיטשַאּב ַא ריא
 ףיוא ךיז ןזָאלרַאּפ ּוצ ביל טינ טָאה רע ליװ ,ןעצז
 רעד ייּב ,טכייל ױזַא טינ רָאג זיא'ס ,ןעגנוניימ עדמערפ
 ןּביײלק ּוצ ,ןילרעּב ןיא תוחּפשמ עשידיי לָאצ רעניילק
 ַא סריּבג ןקיטרָא ןַא ןגעװ תועידי עיונעג תודוס-דוסּב
 טרעדנּוהרָאי ןט18 םענּופ ןרָאי רעקיצּכעז יד ןיא .רעטכָאט
 ןּבָאה'ס ןיּתּואוו ,רעטנעצ רעד ןעװעג טינ ךָאנ ןילרעּב זיא
 רעטכָאט עשידיי יד ןּוא ,םיליּכשמ עגנּוי יד ןגיוצעג ךיז
 ןשיװצ קיליח םעד קרַאטש ױזַא טליפעג טינ ךָאנ טָאה
 ןייז רעּבָא טעוװ'ס ;טָאטש-טּפױה רעד ןּוא ץניװָארּפ רעד
 -ילרעּב רעקידוּבּכּב ַא ןעװ ,ןָאסלעדנעמ טניימ ,שּודיח א
 ךָאנ דלאּב רעטּכָאט ןייז ןזָאל ןלעװ ךָאד טעװ ריבג רענ
 םעניילק ַאזמ ןיא רעש ןּוא ןַאמ םּוצ ןרָאּפ הנותח רעד
 -יש םענופ ןעמּוקסױרַא סעפע טצוו'ס יצ .יוסעד יװ בּוׁשִי
 ןייז טקיאּורַאּב רע רעּבָא ,טינ ןָאסלעדנעמ טסיײװ ךּוד
 ּוצ טיירג ויא ילתפנ 'ר ןכלעװ ,לײט רעד זַא ,ןּתּוחמ
 ןּוא הנותח רעד ּוּצ דיחי"ןּב םעד דצ ןייז ןּופ ןּבעג
 ערעײז ןיא ןעמּוקַאּב טעװ רע עכלעװ ,םיחוור יד ךיוא
 סָאד ידּכ ,רתוהו יד זיא - ןטפעשעג עקידתופתּושּב
 ןתח רעד .ןּבעל הָבחרהֹּב ָאד ןענעק לָאז קלָאפ רָאּפ עגנוי

 20 װיופ עשידי"י עגייה ןּוא ןָאטלעדנעמ השמ

 .עדייז, ַא ,ןעעז רעטעּפש ןלעװ רימ יװ ,ןנחלא ,טסּבלצז
 ,רחסמיינינע ןיא תעד-רּב א ןּוא ליּכשמ ַא ,"רּוחּב רענ
 -עג .ךּודיש ןטסעּב ןרַאּפ ('האנו האי, גּונעג טרצװ זיא
 ןמוזמו ןכּומ טייז ןייז ןּופ - ןָאסלעדנעמ -- רע זיא סיװ
 ןיא ןייז רָאנ טעו'ס ןעװ ,ןקריוװּוצטימ ןינע ?עד ןיא
 ףיוא טָאה החרט"תונכדש עכעלטנגײא יד ;טױנ ַא םעד
 .לעדנעמ ןּוא ,לאלצּב 'ר "גלפּומ ןדמל, רעד ןעמּונעג ךיז
 רעד טעװ "ןוגה רבד, םעד ךרּוד סָאװ ,ןדירפוצ זיא ןָאס
 ןענעק סעּפע ,לאלצּב 'ר רעכעלרע רעד ,"ןוגה םדא;
 -רַאפ קילעפּוצ טָאה "ןוגה רבד, ןימ ַאזַא זַא .ןעגידרַאפ
 -עּפש רָאי עכעלטצ טימ ,אפוג ןענָאסלעדנעמ השמ ןפלָאה
 ףתּוש ַא ןרעװ ןּוא סיפ יד ףיא ךיז ןלעטש ּוצ ,רעט
 ,דרַאהנרעּב קאזיא) תיּבה-לעּב ןייז ןּופ הנמלא רעד ייּב
 ךָאנ זיא - קירּבַאפ-ןדיײז רעד ןיא (ץליצ ןאמרעּב -- רעדָא
 -ײל ָאד ןענעק רימ ןכלעוו ףיוא ,טקַאפ רעטנַאקַאּבמּוא ן
 ,רעיונעג ןלעטשּפָא טינ ךיז רעד

 רַאּורּבעפ ןט6 םענּופ טנעמוקָאד ןכעלטפירש ַא ןיא
 ןיא יײזּומ ןשידי םעד ןיא ךיז טניפעג רעכלעו ,9
 ןָאסלעדנעמ השמ טצמתחעג זיא'ס ןכלעוו רעטנּוא ןּוא ןיוו
 טרעװ ,(לטניר) ןמלז המלש טניירפ ןייז טימ םענייאניא
 -רַאפ ןּוא ןגנַאל ַא ןיא גנולטימרַאפ רעייז ןגצוװ טלייצרעד
 ריבג רענילרעּב ןטמירַאּב םעד ןשיװצ הרוּת-ןיד ןטלקיוװ
 ."לאפר ה"כ גיהנמו סנרפ, םעד ןּוצ םירפא לטייּפ 'ר
 טינ ןּבעגעגניײא ךיז טָאה טניירפ ןייז ןּוא ןענָאסלצדנעמ
 ייװצ יד ןשיװצ הרשּפ עקידנעטשלּופ ַא ןכַאמ ּוצ רָאנ
 -ַאֹּב ירזנּוא ךרּוד , ,ןייז ּוצ ךדשמ ייז ּוליפַא רָאנ ,םיריכג
 ,ַאירָאמעמ ָארּפ! םעניא טגָאזעג טרעװ -- גנּוהימ
 -- הפסוה רעד ןיא םירּוציק ןָא ָאד ןעגנערּב רימ ןכלעװ
 :-עג דנַאטש ּוצ {הרשּפו רשפ ןײא דנוא ךודש ןייא טזיא
 טניירפ ןייז ןּוא ןָאסלעדנעמ יצ ,טינ ןסייוו רימ ."ןעמוק
 ןיא ןּביײרש ייז .תונכדש רעייז רַאפ טלעג ןעמונעג ןּבָאּה
 םעניא) לייט ןרזנוא רפ, זַא ,טנעמיקָאד ןטנָאמרעד םעד
 ."ףיוראד גנונכער הנייק רג רדָא גינעװ רימ ןּכַאמ ךודיש
 "יא הרשּפ רעד ייּב החרטירכש סלַא זַא ,קיטנָאק רעּבָא
 ןצרעפ ּוצ ןעמּוקַאּב יז ןּופ רערעדעי טָאה ךוסכס םענ
 טינ רָאג - ש"חר טניימ סָאד ,"ןרהיּבנ, רעלָאט טרעדנוה
 .(:?טייצ רענעי רַאפ םּוכס רעקידנטײדַאּבמּוא ןייק

 סָאװ ,טפַאשלעזעג-טַארייה רענילרעּב רעד ןיא ךיוא
 טָאה סָאװ ןּוא 1779 רָאי ןיא ןרָאװעג טדנירגעג זיא
 -ילגטימ עריא ןפלעה ּוצ לעירעטַאמ קעװצ םעד טַאהעג
 ןליפרעד שיטְקַאפ ןּוא רעטכעט ערצייז ןּבעגוצסיוא רעד
 :עלגעמרַאפמּוא רַאפ "הלּכ.תסנכה תרבח, ןּופ סעיצקנופ יד
 נָא ןװיטקַא ןֵא ןעמונעג ןָאסלעדנעמ טָאה ,םיּתּב-ילעּב עּכ
 רימ יװ ,רעּוט ןּוא רעדנירג עריא ןּופ רענייא סּלַא ,ליײט
 סעיצידַארט עטלַא יד טימ טּבעלעג ןָאסלעדנעמ טָאה ,ןעעז
 ןעלצרָאװרַאפ ּוצ טכּוזעג ייז טָאה ןּוא ןּבעל"החּפשמ ןגעוו
 םעיײנ ןפיוא טקּוקעג טינ זה םענעגייא ןייז ןיא ךיוא
 ירעּב רעד ןיא ןקרעמַאּב ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,טסייג
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 טָאה סָאמ רעסיורג ַא ןיא .טפַאשלעועג רעשידיי רעניפ

 ,רעטכעט צנייז ןּופ עידעגַארט:סנפעל רעד ּוצ טריפעג סָאד
 ,טלעװ עײנ רעדנַא ןַא ןעעזעג ךיז ראפ ןּבָאה עכלעוו

 ךיז ןּבָאה ,ןעגנּואיצַאּב ןּוא ןּבעל ןּופ ןעמרָאפ עיעדנַא

 ןצנַאגניא ךצלדנע ןּוא םעיינ םּוצ םינּפ ןטימ טיירדפגסיוא

 -ַארט רעטלַא רעד ןּופ אשמ יד ךיז ןּופ ןפרָאװעגּפָארֿפ

 .ללֹּכֹּב טייקשידיי יד ךיוא טימרעד ןּוא עיציד

 41770 ל"קת ןסינ ח"ר ,םּורַא רָאי עכעלטע ןיא

 גָאט םעניא יוסעד ןײק ןילרעּב ןּופ ןָאסלעדנעמ טּביירש

 ןתח םּוצ לװירּב"תודידי ןלעיצעּפס ַא הנּותח סננחלא ןּופ
 י 1 :ןײלַא

 ינרותּה ןיצקה ה"ה ידידי ירשב-ראש יּבוהא,

 לבגומה קחכ, - ."ןנחלא ר"רהכ ת"שכ םמורמה

 ךיא דנוא ובֹל תחמש םויו ותנותח םוי םויהכ טזיא

 החמשב שנבייוש שזיד ןגנאלנא אייּב שד ישניוו

 ידידי ב"ש דנוא ,ןטרעייפעג) טרירעלעצ בל בוטבו

 ,ןטערטג רע ןכלעװ ןיא ,דנאטש ןאיינ ןעד ןיא ייש

 ךיראי ערז הארי ,יגעמ ןייז ךילקילג דנוא טגינגרפ

 'ינינפמ קוחר ,ןח תלשיו 'בהא תליא םע ,םימי

 ןורודל, ןעמענּוצנֶָא םיא טעּב רע ."הרכמ

 'ו ןמ 'ירפוס ןּוקתע ַא ןקנַאשעג-השרדנ "השרד

 ערטסקע םיא טקיש רע ןכלעוו ,"יולסמערפ קיציא

 ןעװעג קיטינ ךעלטנגיא טלָאװ'ס .טעקַאּפ ַא ןיא

 ןייק טינ ןּוא 'ףסּכײלּכ; ַא הנּתמ סלַא ןקיש ּוצ

 רהסמ הרחס בוט ,ינינפמ איה הרקי םלואו, ,שמּוח

 "חמשי הּתעמוע :םיא טצוװװעשניו רע ןוא "'וכו ףסּכ

 לע דוקשיש ר"היו ,הקל רשא 'בוהא 'תשא תא

 ,ויעושעש 'ה תרות להתו המכחהו הרותה יתלד

 ,"ותבוטלו ותרשל ןכּומה יאנמ

 ןּוא ילתפנ 'ר -- רעטּומ ןּוא רעטָאפ סנתח םע
 סיורפ ןייז ןופ ןּוא ךיז ןּופ ּוצ רע טּביײרש לטיג תרמ
 ר'הי, :ייז טשניװ ןּוא ט"ומ ַא טימ סּורג ַא ןעמָאנ
 -- "ןמא ,תוצמבו הרותב 'יקסוע 'ינּב יגֹּב תוארל וכּזיש
 .ןדיי עמּורּפ ןא םידמול ךעלקינייא

 ןּוא יורפ ןייז טימ רעּבירַא ןנחלא טרָאפ 1770 ףוס
 ןריפּוצנָא םינּפַא ןָא טּבײה ןּוא גיצּפייל ןייק ןרעטלע
 ןענחלא ּוצ ירּב ןייא ןיא .ןטפעשעג סרעטָאּפ ןייז טימ
 ,רעטָאפ ןייז ּוצ תורוש עקינײא ףוס םייּב רימ ןצניפעג
 :רעּביא ָאד ןּבעג רימ עכלעוו

 ב"ש ומאלו י"ש אלפומה ןיצקה ויבאל יולשו
 .י"ת הריבגה הניצקה

 טנעדיזערפ ןא טייצ רגיניא רפ יּבאה ךיא
 -רע ןהיא דנוא ,ןּבירשעג יוסעד ךָאנ ךיור ןבּוטש
 ןכאמשיוא לארשי ןידב ל"ז יתוחאמ יכאז איד ,טכוו
 רליפ טימ טאה ותבושתּב ,ןזאל ּוצ ןגיניילשּב דנוא
 ךיא טאה ,ןהוט ּוּצ ׁשע ,ןכארּפשרפ טייקכילפעה

 2312 ווירּב טשידיי ענייז ןּוא ןָאסלעדנעמ השמ

 ןנהיא טימ דנוא ,ןזאל ןמוק ךיז ּוצ לחק ךילקריוו
 י"ש ןיצקה ו"חמ אולא ןעוו .ןכארפשג ןגעװסעד
 בוט רמגל שד ,ןאל ןגארט ייּב וצאד שאווטע
 .ןקיסעלכַאנרַאפנ ןרישילגענ וצ טינ יטיב ,טמוק
 .(גֿפ'ו"צי לואש ר"רהומ יהא ןא הּבר הוצמ טזיא

 טנעדיזערפ רעױסעד םּוצ גנודנעװ סנָאסלעדנעמ
 ,ווירּב םעד ןיא טנָאמרעד רע רעכלעוו ןגעװ ,ךיורנעּבוטש
 ונּוא ּוצ רעדיײל ןענייז םעד ףיוא הבישּת יד ךיױא יװ
 ןייז ןּופ ןינע םעד יונעג טינ ןסייוו רימ ןּוא ןעגנַאגרעד טינ
 רע ןכלעװ ןגעװ ,רעטסעװש רענעּברָאטשרַאפ רעקיצנייא
 .ָאד טּביירש

 וו

 ןייק ןרָאפעגרעּבירַא זיא ץרעה ןנחלא יװ םעדכָאנ
 -עגנָא ןענָאסלעדנעמ ןּוא םיא ןשיװצ ךיז טָאה גיצּפייל
 -עג ךיז טָאה סָאװ ,ץנעדנָאּפסערָאק ערעלונער ַא ןּבױה
 ײטסייג ןוא רעלעיצרעמָאק ,רעקידהחּפשמ ַא ףיוא טציטש
 טרעװ ליּכשמ םעד רֹוחֹּב ןעגנוי םענופ .טפקשטניירפ רעק
 ןּוא רחוס רעקידנעטשּפלעז ַא ,"ןיצק, ַא טייצ רעד טימ
 -ימַאס ַא ,םיצירּפ עשיסקַאז צטסערג יד ייּב רעלטימרַאּפ
 ןױש טּבױה ןָאסלעדנעמ השמ .ןאמילהק ןּוא רעטָאפ-עיל
 ןכעלטנייװעג םעד טימ םיא ּוצ ווירּב עניײז ןָא טציא
 םמורמה ינרותה ןיצקה ה"ה ידידי ב"ש 'והאל, :הסונ
 ידידיל 'ולש :רעדָא ,"ו"צי ןנחלא ר"רהּכ ת"שכ
 : רעדָא ,'ןיצקה םמורמה ףולאה ה"ה ב"ש  יביבחו
 "ר'רהכ ליּכשמה ןיצקה ףולאה ...ידידיל יולש,
 צ טינ רע טסעגרַאפ ווירּב ןײא ןיק ןיא .המודכו
 ןעמירַאװ ַא ןעמָאנ סיורפ רעד ןּוא ןייז ןּופ ןּביירשּוצ
 זיא ןענָאסלעדנעמ ייּב ,"י"ת הריבגה 'והא וּתגּוזלע סּורג
 ןײק טינ ןעװעג יורפ רעד ףיױא ךיז ןגערפנָא ַאוא
 ּבילוצ רָאנ ןרָאװעג טכַאמעג טינ זיא ןּוא םרָאפ עטסוּכ
 טָאה סָאװ ,טּפַאשטניירפ רעקיטסייג רעד ייּב .ןייז אוי
 ײנעזרעּפ ןוא ץנעדנָאּפסערָאק רעד ןיא טלעטשעגנייא ךיז
 עטנַאקַאּב ןּוא עטעדליּבעג עייר ַא ןּוא םיא ןשיװצ ךעל
 ײװ ,דנַאלשטייד ןיא טייצ רענעי ןּופ ןעיורפ עקילצדַא
 ןָאפ עזילע ,דנַאלריק ןָאפ ַאעטארַאד ,סורַאמיײר אזילע
 8 טַאהעג רע טָאה ,דנַא ןּוא רעקעּב עיפָאס ,עקער רעד
 עכלעוו ,יורפ רעשידיי רעד רַאּפ דובּכה-תארי ןרעדנּוזַאּב
 -החּפשמ םענּופ גנּורימ-;3ָפ רעד ייּב עלָאר עסיורג ַא טליּפש
 ןיא רָאנ טינ ןטייקיעפ עריא טלעטשעג ךיוה טָאה רע .ןּבעל
 -לעזעג ןפיוא ןּוא רחסמ ןיא ךיוא רָאנ ,זיוה סָאד ןריפ
 .ןטיּבעג ערעדנַא ןּוא ןכעלטּפַאש

 ןוא ןבעל םעד ןגעװ טשינרָאג ןיטּולחל ןסייוו רימ
 ךיוא יו ,לחר'הרש רעטּומ סנָאסלעדנעמ ןּופ רעטקַארַאכ
 יטסעפ ןענעק ןלָאז רימ ידּכ ,ריא ּוצ גנואיצַאּב ןייז ןגעוו
 גנּולקיװטנַא רעשיכיסּפ ןייז ףיוא גנוקריו ריא ןלעטש
 ,טרפּב יורפ רעשידיי רעד ּוצ גנּואיצַאּב ןייז ףיוא ןּוא ללְכַּב
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 -זיּב יד - עיפַארגָאיּב ןײז ןּופ ךעלטיּפַאק עטשרע יד
 ללכּב ךָאנ ןענייז - ןּבעל ןייז ןּופ הפּוקּת טשיגניסעל
 ,ןייטשרַאפ ןעק'מ יװ ,רעּבָא .טשרָאפעגסיױא טשינ יװ טעמּכ
 רעשימייה ןייז ןיא ךָאנ ןָאסלעדנעמ רעגנּי רעד טָאה
 ךיז רַאפ ןעעזעג החּפשמ רענעגייא רעד ןיא ןּוא הביבס
 עטנאסערעטניא ןַא .ליח-תשא רעשידיי ַא ןּופ ּפיט םעד
 ,צסיז - צּבָאּב ענעגייא ןייז :עװעג זיא טייקכעלנעזרעּפ
 -עג זיא יז לייו ,טנעקעג טינ רעּבָא טָאה רע עכלעװ
 יא יז .ןּריוּבעג ןייז ךָאנ םּורַא רָאי ַא ןיא ןּברָאטש
 ןַאמ ריא ;שילַאק ןּופ ןמ םחנמ ןּופ רעטכָאט יד ןעוועג
 רעכלעוו ,עדייז סנָאסלעדנעמ השמ .ה .ד - ,להַאװ לואש
 טָאה ןּוא להַאװ לואש ןטמירַאּב םעד ןופ טמַאטשעג טָאה
 13 טימ ןּברָאטשעג זיא - ןעמָאנ ןקיּבלעזמעד ןגָארטעג
 רעדײא ךָאנ יוסעד ןיא טּבעלעג ןּבָאה יז .ריא רַאּפ רָאי
 ילועּב רעד ,דניק-רעטסעוװש ריא ןעמיקעננָא ןיהַא זיא'ס
 ןימינּב - השמ רָאטקַאפףיוה רעיסעד רעטעּפש ןּוא רענ
 .ןעמָאנ ןייז ;עמּוקַאּב טָאה ןָאסלעדנעמ ןכלעו ךָאנ ,ףלּואוװ
 ןיא (1730-1682) רָאי קיצפּוּכב עגרַאק ןּופ ךשמ ַא ןיא
 -עמ רעגיצּפייל רעד ןופ ןירעכּוזַאּב ַא ןעועג להַאװ עסיז
 ,טיוט ריא רַאפ ץרּוק ,1729 רָאי םעניא ךָאנ ןּוא ,עס
 רעקיטרָאד רעד ןיא טרעװ ןּוא גיצּפייל ןייק יז טרָאפ
 רעד ןּופ ןירעטערטרַאפ יד סלַא ,ןגָארטעגניײרא המישר-עסעמ
 טימ ריא ןָא טינ סיװעג .יוסעד ןיא םיײהנעּפָא עילימַאפ
 א 1696 רָאי םעניא ןעמּוקַאּב ןַאמ ריא טָאה גנּוקריװ
 ןיא קירּבַאפ-ןפנָארּב עטשרע יד ןענעפע ּוצ שינעּביױלרעד
 טנַאקַאּב ןעװעג רעכיז ךיוא ןיא ןענָאסלעדנעמ .(14 ןסקַאז
 - לעמאה לקילג רעטמירַאּב רעד ןּופ טייקכעלנעזרעּפ יד
 טניירפ ןּוא רערעל רענילרעּב ןטשרע ןייז ןּופ עּבָאּב יד
 "נּואוַאּב ליפ רעד ןגעו .(ץרעּפמּוג ר"ד) ךירעמע ןרהא
 טסָאי רּתסא "ןידּוי-ףָאה , רעשיסיירֿפ רעשיגרענע ,רעטרצד
 ךָאנ ןרעה טנעקעג רע טָאה םישעמ עריא ןּוא ןַאמּביל
 טריפעג טלָאמעד טָאה יז .יוסעד טָאטשטרּוּבעג ןייז ןיא
 ןטנָאמרעדנּבױא םעד טימ ןסעצָארּפ עסיורג טײצ עגנַאל ט
 -נָא טָאה ןּוא ףלּואװ ןימינּב-השמ רָאטקַאפ-ףיוה רעיוסעד
 יד, ,גנילרעזײק .מ :עז) החּפשמ רעייז תורצ ליפ ןָאטעג
 רעד סיוא, ,לַאטנעדױרּפ ךיוא .וו"א 108 .ז ,"יורפ עשידּוי
 .46-45 ,33-29 ,23-21 .ז ,"סנָאסלעדנעמ טַאמייה

 -רעּב ןיא ךיוא ױזַא ,יוסעד ןיא יװ זַא ,ןעעז רימ
 רָאנ טינ יורפ עשידיי יד ןפָארטעג ןָאסלעדנעמ טָאה ןיל
 עיירט ןּוא רעטּומ ענעּבעגעגרעּביא סלַא ,ליח-תשא סלַא
 טיג ,רעדניק יד טיצרעד ,ּבּוטש יד טריפ סָאװ ,יורפ
 םענּופ ןטײקירעװש עלַא ןַאמ ריא טימ טלייט ןּוא הקדצ
 ןירעּבעגטיױרּב יד סלַא - טפָא ץנַאג ךיוא רָאנ ,ןּבעל
 טָאה רעכלעוו ,ןטפעשעג סנַאמ םעד ןּופ ןירעריפ ןּוא
 תדובע טימ ןּבעגּפָא רעמ ךיז םעד קנַאדַא טנעקעג
 סנָאסלעדנעמ .ןכַאז עשלהק טימ ןּוא ןענרעל טימ ,ארוּבה

 ןּופ הנמלא יד ,עטפּתוש עקידרעטעּפש ןּוא עטסָאּבײלַאּב
 רעד טימ טריפעגנָא גנַאלנרָאי טָאה ,דרָאהנרעּב קַאזיא

 34 וּוירּב עשידיי ענייז ןּוא ןָאסלעדנעמ השמ

 ןעװעג יא ןָאסלעדנעֿפ רעכלעװ ןיא ,קירּפַאפ * ןדייז

 דמלמ ןקילָאמַא ןייז ןּופ יורפ יד ;רעטלַאהכּוּב ַא תליהּת

 ןיא'ס רעכלעוו ןּופ ,"?שריה 'ו תשא ץ עלצזייר) אכזיר,

 רעטּומּפיטש סיורּפ ןייז ךיוא ,ףייר יד ןעװעג ןפיוא ןיוש

 יא טפעשעג סנַאמ ריא ןּופ ןירעריפ יד ,םייהנעגּוג לגיײיּפ
 ןייק ןעװעג טיג ןענייז ןעיורפ עלַא יד - ,גרּוּבמַאה

 יורפ סנָאסלעדנעמ .טייצ רעגעי ןיא גנּוניישרעד ענעטלעז

 ןיא םייהנעגּוג םהרבא ןּופ רעטכָאט יד ,טעמּורפ ,אפּוג

 ,טּבײרש ןײלַא רע יו ןעװעג זיא עכלצװ ,גרּוּבמַאה

 .רַאפ ןָא (ןגניסעל ּוצ ווירּב ַא ןיא ,ןתה ַא ךָאנ קידנעייז
 יא עכלעװ ןּוא ,"טרהעלעג ךאנ ןהעש רעדעװ, ,ןגעמ

 - ,רעטכעט רענילרעּב עכייר יד ןּופ רעּביל ןעװעג םיא

 טימ .ןעיורפ עשידיי ּפיט םעד ּוצ טרעהעג ךיוא טָאה

 ,םינינע-רחסמ עלַא ןגעװ ןייז בשיימ ךיז רע טגעלפ ריא
 רעד ןיא ןטפעשעג עניײז טימ ןריפנָא ןיילַא טגעלפ יז

 תעּב תוקספה עטפָא יד ןיא רעדָא ,תועיטנ ענייז ןּופ טייצ

 ןּבָאה ןעניז ןיא ךיוא יז טגעלפ ייברעד .טײקנַארק ןייז

 עליטש ןּוא עכעלטימעג ענצי ןפַאשעג טָאה ןּוא ּבוטש יד

 טנעקעג ךיז טָאה ןָאטלעדנעמ רעכלעװ ןיא ,רעפסָאמטַא

 ערעדנַא ןּוא עשיפָאזָאליפ ענייז טימ ןּבענּפָא קיאּור

 .קרצוו

 ןענַאסלעדנעמ רַאפ זיא ןּבעל-עילימַאפ עשידִיי סָאד

 גרעּבּמָאה ץרעה זַא ,העידי יד .לַאעדיא רעד ןצוועג

 םיא טײרפרעד ,(םינושאר-םיאנּת) םיאנּת ןּבירשעג טָאה

 םיא ךיז טלייא ןָאסלעדנעמ סָאװ ,תוצע יד ןּוא ,רעיז

 ,ןּבעל-עילימַאפ ןלענָאיצידַארט ןשידיי םעד עגונּב ןּבטג ּוצ

 ּוצ טּבײרש רע .םיא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז ןענייז

 : ןגרעּבמָאה

 -ז יוה סַאד רּוג ךָאד סע טזיא עדנע םִא,
 טנעמ רעד סעכלצעװ ןיא ,ןעּבעל עכיל
 -עגרעטנוא טצ דניפ גנּוגיהּורעּב ןּוא קילג
 עמהענעגנַאנּוא סַאד טסּבלעז .(זנוא ןּופ ןכָארטש
 ,טאה סצדנַאטש ןכילזיױה סעד עכילרעוושעּב דנּוא
 רעגינעוו ,ןעגנַאלעג ןערהַאי ןסיװעג ּוצ ריװ ןעװ
 -ייא םואּוקַאװ סאד סלַא ,זנּוא ריפ סעכילרעטכריפ
 :סעּב ,ןַאהטעגלהָאװ ָאזלַא ...סרעטלַא ןעזָאלעהע סענ
 סאד ףױא טכיזקיר עלּלַא ענהָא !גרעּבמָאה רעט
 ןערעסיוא רעד עדנעצנעלגטכינ רעדָא עדנעצנטלג
 גינעװ יװ ,ןעססיו איז !ןַאהטעגלהָאװ עדנעטשמּוא
 .(15"ןעהעזעג ףיואריה להַאװ רעניימ ייּב טסּבלצז ךיא

 ןייז טימ ץילערטס ןייק 1778 טסּוגױא ןיא קידנרָאפ
 ןּוא דניירפ - ןטּוג ןייז ּוצ ףסוי ןּוז ןרעטלע ןּוא יורפ
 ריאמ ןתנ 'ר רָאטקַאפ-ףױה םעד ,ןּתּוחמ ןקידרעטעּפש
 טגיירפ ןייז ייב טלעטשעגּפָא ןָאסלעדנעמ ךיז טָאה ,ץּכ
 ןטרָאד טָאה ןּוא גרעּבנעטסריפ ןיא ּבײל 'ר בורק ןּוא
 ווירּב ןייז ןיא .יורפ ןייז טימ רעטעפ סננחלא ןּפָארטעג
 וםעד ןגעװ רע טּביײרש ,ח"לקּת לּולא יִּב ןּופ ,ןענחלא ּוצ



 ווירּפ עשידיי ענייז ןּוא ןָאסלעדנעמ השמ :5

 םע ךיז רעד ,?"ז ויבא יחא תא יתאצמ םשס,
 ףיוא טשבלעז אד ל"נה ּביל 'ר תשא תוחא ותגוז
 ,טקנעדג ןצעזַאּב ךיזנ ןרהילּבַאטע וצ דנוא ,טלאה
 י"ש ב"ש םהיא ןבאה ,טטכירּב יּבלעזרד רימ איװ
 ןרהילבאטע וצ אוודנגריא ךיז רע ןעװ ,ןּכארּפשרּמ

 ,ןפלעה) ןרהיטסיסא וצ םהיא ,טאה טייהנגעלג
 וצ טפירשרטנוא ינייפ ךרוד םהיא יתאמ שקּבּו
 ,ןדנופג גרעּב ןטשריפ וצ שע ךיא איוו ,ןרהיטסעטַא
 ןהעונֲָא םעד ל"נה םוקמ שד ,בתּכהל ןתינ תמא

 .לָאז ןייז ןותיחמ) 'יחמ םוקמ ךאנ טיולרפ דנוא
 ה"רי סגוד ןודאהמ ןתוירח--תורח ,טכערניואווו תוירח
 דנוא ,ןפאשרפ טכייל ל"נה ביל 'ר וסיג םהיא ןאק
 ךיז רע ןאק אז ,טאה ןדנעה ןיא שאװטע רע ןעװ
 רימ טנייש שרדנוזּב ,ןרהענרע םש להאװ ותגוזו
 ,התיבל ףרט תתל ,ןייז ּוצ טקישג רהצז ותגוז
 וצ רהאוצ ךימ יבאה ךיא .המחל קחרממ 'יּבהלו
 ,ןטלאהג ףױא 'ועש השש אווטע רונ גרעּב ןטשריפ
 ףיוא טסָאג ןייא :טגאז טראװכירּפש שד ןייללט
 וראש תבוטל שאווטצ וזלא איז ןעװ .,,'וכו עלייוו ינייא
 טימ רונ איז ןעּבילּב אז ,ןסאלשּב ןהוט וצ ורשבו

 .(16"ןּבעג וצ ןגארטפיוא) רדרוא ןרימדנ

 רעמּוז טקיש ןָאסלעדנעמ זַא ,ךעלריטַאנ ץנַאג זיא'ס
 ןגָארטּוצסױא רָאי םענּוּפ ךשמ ןיא טָאה עכלעװ ,יורּפ ןייז
 טינ ,"טרָארוק א ףיוא ,סעציײלּפ עריא ףיוא ליפ יוזא
 ןויס ט"ּכ ןּופ ןענחלא ּוצ ווירּב ןייז ןיא .ןילרעּב ןּופ טייוו
 :רעטרעװ רָאּפ עקידנגלָאפ ףוס םוצ ּוצ רע טּביײרש ,ּב"לקּת

 ןניײא טקנירט .טאטש רד ןיא טינ ךיז טדניפּב י"ת יתגוז,
 טדלעמרפ יז ,קירּבַאפ רנייז יוטעד קזייא 'ר ףיוא ןנורּב
 הניצקה ותגוזלו ול גנולהעפמע יכילטסניד ירהיא ןסעדניא
 ךיז טפּור רעכלעװ ,יוסעד קיזייא רעטנָאמרעד רעד ."י"ת
 ןימינב קַאזיא ןטקַא-װיכרַא רענילרעּב יד ןיא לעיציפָא
 טנַאקירּבַאפ ןּוא ריבג רעסיורג ַא ןעװעג זיא ,ףלּואװ
 -גביז םענּוט טייצ רעד ןיא .(רעגָאװש ַא סגיציא לאינד)
 רעסיורג ןייז ךרּוד ןרָאװעג טנַאקַאּב רע זיא גירק ןקירָאי
 -עג, ןײז ךרּוד - רעטעּפש ,גיצּפייל טָאטש רעד האוולה
 -ןדייז יירד ענייז ךרּוד ןּוא 1169 ןּופ "געליווירּפלַארענ
 טָאה רע .ּואנרעַּב ןוא םַאדטטָאּפ ,ןילרעּב ןיא - ןקירּבַאפ
 רעד ןופ ןבעל םעניא עלָאר ענעעזעגנָא ןַא טליּפשעג
 ןעװעג !יא ןּוא ,גיהנמו סנרּפ סלא ,הליהק רענילרעּב
 ןּוא טניירפ - רעטּוג ַא ךיוא ןּוא ריע-ןּב ַא סנָאסלעדנעמ
 "נּבױא יד טדנירגעג ןעמַאזּוצ םיא טימ טָאה ןּוא ,רבה
 ײעפש רָאי עקינייא טימ ."הלּכ-תסנכה תרבח, עטנָאמרעד
 דוד ךרוד ,טדנגװעג םיא ּוצ ךיז ןָאסלעדנעמ טָאה רעט
 "ןייו ץרעהילּתפנ רַאפ תולדּתשה ַא טימ ,ןרעדנעלדירפ
 רַאפ ןילרעּב ןופ ןקישסױרַא טלָאזעג טָאה'מ ןעמעוו ,ןעל

 קיזייא םעד ייּב טָא .(עזווירּב עשיגָאגַאדעּפ עטמירַאּב ענייז
 ךיז יורפ סנָאסלעדנעמ טָאה קירּבַאפ רעד ףיוא יוסעד
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 "ּורּב ריא קנַאדַא .םַאדסטָאּפ ןיא קירּבַאפןדייז ןייז ףיוא
 ךירדירפ ךרוד רעטעּפש םַאדסטָאּפ טָאטש יד זיא ןענ
 ,טרָארּוק ַא רַאפ ןרָאװעג טרעלקרעד ןטירד םעד םלעהליוו
 תקוחּב ןעװעג רעּבָא ךָאנ סע זיא טייצ סנָאסלעדנעמ ּוצ
 ןופ חטש םעניא ןגעלעג זיא סָאװ ,םענּורּב ןטושּפ ַא ןופ
 .םּוטנגײא ןייז סלַא ןטלָאגעג ןוא קירּבַאפ סיוסעד קיזייא
 םעד ןענּופעגסיוא ןּבָאה םיריוטקָאד יד רעדייא ךָאנ ןּוא
 טכַאמעג םיברוקמ ענייז ןּבָאה ,םענּורּב םעד ןופ טרעוװרּוק
 ערעיײז רַאפ "טרָארוק-ןעילימַאפ , ןטאווירּפ ַא ּםיא ןופ
 ןעװעג ָאד זיא ןָאסלעדנעמ טעמורפ ךיוא ןוא ,ןעיורפ
 ."רוק רעד ףיוא, ןעמַאד יד ןשיװצ

 עגנּוי ענייז ּוצ םערַאװ ךיוא ךיז טיצַאּב ןָאסלעדנעמ
 שדח יר ןופ ווירּב ַא ןיא .רעדניק יד -- םיבורק עיינ ןוא
 יניילק י.ײז, ןסיוג רע טעּב ןענחלא ּױצ ב"לקת ןויס
 -עג םיוק טייצ רענעי ּוצ טָאה עכלעװ ,"יכלנעפ ימהומ
 ןיא העידי רעד ףיוא חבושּתּב ."עמַאמיעטַאט, ןגָאז טנעק
 ַא ןרָאװעג ןריוּבעג זיא ןענחלא יײּב זַא ,םּורַא טייצ ַא
 -לזמ ןעמערַאװ ַא םיא ןּבעגּוצּפָא ךיז רע טלייא ,רּכז-ןּב
 ןקיזָאדמעד ןיא .טסייג ןלענָאיצידַארט םעניא רָאג ,בוט
 .עצ רעײז ַא זנוא ּוצ ןעגנאגרעד רעדייל זיא סָאװ ,ווירּב
 :ןָאסלעדנעמ טּביײרש ,עטַאד ַא ןָא ןּוא רעטקידעש

 'ג וי ינמ ןתודּבכנה ידי תולילגמ ה"יגמ,
 -אנרפ ןגינגרפנ סגנירג טינ טימ ןרימו ןּבָאה רבעה
 דנּוא המיצנה ותגוזמ גנּודניּבטנע ןיכילקילג יד ןעמ
 םשה .טיױמל הל דלונה רכוה ןבה .,ןדניפּפ להאוו
 ,םלש בלּב ןותא תאנרילו ותדובעל ולדגל םכוי
 -גנָא רזיד גנוליטטימ איד רפ ,םדאה לֹּכ הז יפ
 -רע ךיא ,טטכילפרפ רהעז {ןיּב טכירכאנו ןמהענ
 ןקנעודנא םטוג ןיא שנוא איז שד ,שיאראד יהעז
 ,"יכוורע ןריאניטנאק ּוצ טימאוו {ןּבַאה

 עכלעוו ,טעמּורפ ךיוא קיטיונ רַאפ טליפ לָאמ סָאד
 רָאּפ ַא ןּביײרשּוצּוצ ,אּבר אבתּכ ןייק ןעװעג טינ זיא
 :ךיז ןּופ -עטרעוו

 ןעניא ןא שנװ לזמ דנוא ,דנעמילּפמָאק ןיימ,
 .ךילמעז

 ךאנ רדיװ טיירפעג גינעװ טינ כימ טאה שע
 רנייא אייז וצאד דנוא ןיּבָאה ּוצ ןעניא ןּופ שעייג
 הליפ רנרעפ ןעניא ןּבעג ה"בשה שעכלאיירפ רע
 וצ רעדניק הריא ןעניא סאל דנּוא ,תוחמש (כמש
 דנוזעג רנייא ננּושניו טימ .ןהיצרע ןטּוג ןעלַא
 איו איו ךיא ןיּב ירָאטעּפמיק רעדנ טעפמיקה
 ,"טמורפ ןדניירפ עריא טייצ רדעי

 ןענחלא עידומ ךיוא ןָאסלעדנעמ זיא טייז ןייז ןּופ
 -עג םעד ךָאנ ןכָאװ עקינייא .תוחמש-ןעילימַאפ ענייז ןגעוו
 ימָאק ןּופ רעטָאּפ רעד) םהרבַא ןּוז ןטייווצ ןייז ןּופ טרּוּב
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 ּוצ רע טּבײרש .דלָאטרַאּב-ןָאסלעדנעמ סקילעפ ר;טיזָאֿפ
 ג"הכו .ז"לקת טבש 'ד ק"שמ :ווירּב ַא ןיא ןענחלא
 ןבמ ןטלַאהג גנַאגלוש םיוהּכ איד ,י"ת יתגוזמ ןאגווג יאהכונ
 ונּכי םשה .רבעה תבט ה"רעּב ט"זמל הדלי רשא רכז
 ,ווירפ ןקידרעטעּפש ַא ןיא ."ןמא ותארילו ותדוּפעל ולדגל
 רעד ךָאנ ןכָאװ ייװצ ,ה"לקת ןיס ה"כ ןופ

 ,אכסיז רעטּכָאט רעטסגנוייו ןיז ןּופ טרּוּבעג
 תדלויה יתגוומ ןכיילגמיא ,גוהנּכ ש"ד, :םיא רע טּביירש
 .יי"ת

 ּוצ טניירפ ןיז טשניװ ןָאסלעדנעמ זַא ,ןעעז רימ
 תודמ עטוג ּוצ ןּוא .ארוּבה תדובצל רכז-ןּב םעד ןעיצרעד
 -ָאיצידַארט יד זיא סָאד .דוּבּכ ןּוא םּוטכייר ּוצ טינ ןּוא
 ץלַא רַאפ רעירפ רעדניק יד ןעעז - הכוּב עשידיי עלענ
 .טייל עכעלרע ןּוא עמּורפ ,םידמול

 ךרּוד טינ ןרָאװעג טקישעג ווירּב יד ןענייז טפָא
 -ּפייל ןייק ןילרעּב ןּופ ןײגּפָא טגעלפ עכלעװ ,טסָאּפ רעד
 טניירפ ,עטנַאקאּב ךרוד רָאנ ,ךָאװ רעד ןיא לָאמ ליווצ גיצ
 עשידײ, יד םגה ,טייהנגעלעג ַא ייּב טייל עדמערט ןּוא
 ןּופ רערעכיז ןּוא רעלענש ןצװעג טינ ללּכ זיא *טסָאּפ
 רעגנערּב-וװירּב עטַאװירּפ עקיזָאד יד ."רעכילגיניק, רעד
 ַא טפרַאדַאּב ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןעוועג בור סָאד ןצנייז
 םעניפ הבוט המודכו דסח-תלימג ַא ,עציטש עלעירעטַאמ
 טקיטיונעג ךיז ןּבָאה ,ליּכשמ ןּוא ריבג רעגיצּפײל ןבושח
 רעדָא ,רחוס ןסיורג ןּוא ןטינעג ַא ןופ תוצע יד ןיא ללכּב
 רעכעלטניירפטסאג ַא טימ טּפַאשטנַאקַאּב טכּוזעג ןּבָאה סָאװ
 .טָאטש רעדמערפ ןּוא רעײנ ַא ןיא עילימַאפ רעשידיי
 -לע ןּה רימ ןעניפעג םיחלושמ-ווירּב סנָאסלעדנעמ ןשיוצ
 "ּבחּמ ,םינדמל םּתס ,םינּבו ,ןדיי עקידבשוימ ערעט
 ןּוא םירוּביח ערעייז טימ ןרָאפמּורַא ןגעלפ סָאװ ,םיר
 עגנּוי ענערַאפרעמּוא ךיוא יװ ,"סעטסיל-ןטנַארעמונצרּפ ,,
 -עלַאּב ןרעװ הנּותח רעד ךָאנ ךיילג ןליוו סָאװ ,םירחוס
 ןיא קילג ןכּוז לָאמ ןטשרע םּוצ ןרָאפ ןּוא ךיז רַאּפ םיטַאּב
 "טלעוו רעד ןּופ םעט םעד ןכּוזרַאפ ןּוא טלעװ רעטיירּב רעד
 .עסעמ רעגיצּפײל רעטמירַאּב

 טּביירש םינדמל:םיחלושמ ןימ םעד ןופ םענייא ןגעוו
 קיטנָאק ,ל"קת זומּת ןּופ ,ווירּב ַא םענייז ןיא ןָאסלעדנעמ
 ;ןנחלא ייּב סעּפע ןגעװטענַייז ןּופ ןלעוּפ ּוצ הנווּכ רעד טימ

 -יינ ק"קד ד"בא טזיא (הז בתּכ רסומ) ז"כמ,,
 ק"קד ד"בא ךמסומה בוה יהא ,ןדציװיינו טרָאװ
 טרידנעמוקער ןדניירפ ןטוג ןופ רימ רכלצוו ,אווילק
 אלמ אוחש יתאצמו ,המכחּב ומע יתלטלּפו ,ןדראוו
 יסערדא םוא ךימ טָאה רזיד .יקסוּפּב יקבו ,רבד
 ,ןלאוו ןגייוורפ יּבאה טינ םהיא שכלעוו ,טכוזרע ודיל
 =אד אערכ 'ילודג ןּב אוהש ורדהלו ודבכל הוצמו
 ,תסחוימה ונּתחּפשממ אוהו ,וירובחב ססרופמה והוב
 ,ויבתכ ודיעי רשאכ ,ל"ז הטמה לעבל דכנו ןינ
 הבוטה 'ה דיּכ והדבכא דבכ 'לא וירבד ואובי םא ייהְו
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 ר"רהב השמ ןטקה ד"כ ותּבוטל ןכומה יאנמ .יילע
 ,"ל'ז לדנעפ םהנמ

 קיטכיװ רעיײז זנּוא ראפ זיא ווירּב רעקיזָאדרעד
 ןנּוא עקיצנייא יד זיא סָאד לייװ ,רַאפרעד סרעדנוזַאּב
 -סיוא טּביירש ןָאסלעדנעמ רעכלעװ ןיא ,עלעטש עטנַאקַאּב
 -ַאּב םעד - א"מר םענוּפ גנומַאטשּפָא ןייז ןגעװ ךעלקירד
 השמ 'ר טרעדנוהרָאי ןט16 םענופ בר רעוװעקָארק ןטמיר
 -קַאפ-ףיוה םעד טימ טּפַאשהבורק סנָאטלעדנעמ .שילרעסיא
 סלַא טנַאקַאּב ךיוא) יוסעד ןיא ףלואװ ןימינּב"השמ 'ר רָאט
 'ר ןופ גנּומַאטשּפָא רעיײז ןּוא (רעױסעד השמ 'ר
 ,ןגָארטעג עדייּב ןּבָאה יז ןעמָאנ סנעמעװ ,שילרעסיא השמ
 ןשיװצ ךּודיש םעניא עלָאר עניילק ןייק טינ טליּפשעג טָאה
 רעטכָאט סמייהנעגוג םהרבא 'ר ןּוא ןענָאסלעדנעמ השמ
 קינײװ טָאה רחוס רעגרוּבמַאה ןטלַא םעד .גרּוּבמַאה ןיא
 סלַא טַאהעג טָאה ןָאסלעדנעמ סָאװ ,עלעטש יד טרינָאּפמיא
 ןּוא ,טפעשעג-ןדייז סדרַאהנרעּב קאזיא ןיא רעטלַאהכוּב
 עטשרע ענייז ןּוא ןגניסעל טימ טּפַאשטניײרּפ ןייז ּוליִפַא
 ןייז -- רעקינײװ ךָאנ ןּוא ,ןעגנּוטערטסיױרא עשיּפָאזָאליפ
 'ר .טײקכַאװש עכעלרעּפרעק ןייז ,ןעזסיוא רעכעלרעסיוא
 רעד ןופ טמַאטשעג ןײלַא טָאה סָאװ ,םייהנעגּוג םהרּבא
 רעד קיטנָאק טכוזעג טָאה ,ןיוו ןיא םיײהנעּפָא עילימַאפ רעטמירַאּב
 8 קידנעייז ,רעּבָא אפוג ןָאסלעדנעמ .תובא-תוכז ןוא סוחי רקיצ
 ,סוחי ןכיוה ןייז טימ טמירעג טינ לָאמנייק ךיז טָאה ,וינע
 -רחאלּכ סע רע טרירַאּב ווירּב ןטריטיצ םעד ןיא רָאנ ןוא
 .(15 טייהנגעלעג א ייַּב ,די

 'ו ןופ ןענחלא וצ ווירּב ןקידרעטעּפש ליפ ַא ןיא
 טייל עגנוי ייוװצ טימ רעּביא טיג רע ןכלעוו ,(ד"מקת רייא
 רעײז ַא ןיא - ןושלה הזּב רע טּביײרש ,ץילרעטש ןּופ
 טלייצרעד רע יװ .םעדכָאנ ,- בגא םרָאפ רעטריזינַאמרעג
 הא ץ"ּכ ןתנ 'ר רָאטקַאפ-ףיוה םעד ,ןרעטלע ערעייז ןּופ
 :םיטַאּבעלַאּב רעצילערטש עקידובּכּב ייווצ ,למעל 'ר

 ,ןכוזּב סעמ איד להאמ יטשרע שד איז אד,
 ב"ש ןא איז ,שיוראד ןנינגרפ ןייא רימ יכאמ אז
 יטוג ידייב דניז שע .ןרהיסערדא ּוצ י"ש ידידי
 שע .ןפאשטכער דנוא רדיּב גיסיילפ ךיוא ,רדניק
 םטוג ןא ךאנ ןטפערק ןא רדעװ ןנהיא טלהעפ
 דנוא ,ןמהענרטנּוא ּוצ יטפעשג יכילצינ ,ןלליוו
 טכינ ךיוא רבא ןנהיא טלהעפ שע ,ןרהיפ ּוצ טוג
 -הענגנא ינייא ,ןטפעשג ןעד רעסיוא ,ןטנעלאט ןא
 -גיוו ךיא .ןסינג ּוצ יגנַאגמוא םרהיא ןיא ידוטש ימ
 ,ןגעמ ןרהאפרע טשּבלעז שזיד שעללא איז שד ,יש
 ןופאד גנורכיזרפ יגיפיולראפ יניימ ךרוד לי דנוא
 ןיא וצאד גנוזאלנארפ איד דנוא טייהנגעלג איד רונ
 ,ןּבעג דנַאה יד

 עסעמ רעגיצּפייל רעד ףיוא רַאּפסױרַא רעטשרע רעד
 "רע ןַא טַאהעג םינּפא טָאה טיילעגנּוי ייווצ עקיזָאדיד ןּופ
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 טנאקַאּב ןרָאװעג עדיײּב רעטצּפש ןענייו ייז ןּוא גלָאפ

 -להק רעצילערטש ןיא ךיוא .םירחוס עטינעג ןּוא עטּוג סלַא

 ןּוז סצ"ּכ ןתנ 'ר סרעדנױזַאּב ,עדייּב ןּבָאה ןכַאז עע

 רעזנּוא ןיא .עלָאר עקידנטײדַאּב ַא טליֿפשעי ,ריאמ-לדנעמ

 -געמ ןּופ שטייד-שידיי ןיא ווירב א ךיז טניפעג תּושר

 - לַאניגירָא רעד) ריאמ-לדנעמ ןקיּבלעז םּוצ ןענָאסלעד

 ןּבירשעג ,(ןעכנימ ןיא קעטָאילּביּב-סטאטש רעשירעייּב רעד ןיא

 ,םרָאפ רעקיציװ ַא ןיא

 -ַאט עשירחוס ענייז ,ריאמ-לדנעמ ןּופ תולעמ יד

 ,םימכח-ידימלּת טימ סצּימש ןגּולק ַא ןריפ ןענעק ןייז ,ןטנַאל

 ןייז ןּוא ,ןעמּוקַאּב טָאה רע סָאװ ,גנואיצרעד עטּוג יד

 טכַארּבעג ןּבָאה ןענָאסלעדנעמ טימ טפַאשטניירפ סרעטָאּפ

 םעדייאןַא רַאפ ןעמּונעג םיא טָאה ןָאסלעדנעמ זַא ,ּוצרעד

 טָאה גוויז רעד רעּבָא .עכער רעטכָאט רעטייווצ ןייז רַאפ

 -לע ןייז ןּופ גויז רעד יװ טקנוּפ ,ןעוועג הפי.הלוע טינ

 ןיא ןוא - טײפ ןועמש טימ לדנערּב רעטכַאט רערעט

 טגעג עכער ךיז טָאה הנותח רעד ךָאנ םּורַא רָאי עכעלטע

 : .ןַאמ ריא טימ

 ןּוא החּכשמ ןייז ּוצ טיײקנּבעגעגרעּביא סנָאסלעדנעמ

 ענייז ןופ .טנַאקַאּב זיא םיבורק עטייוו ענייז ּוצ וליפא

 רַאפ ןגרָאז וצ ןעמעלַא ןּופ רעמ טַאהעג רע טָאה םיבורק

 רעטעּפש) םייהנעגּוג ףסוי ,רעדּורּב סטצמּורּפ ,רעגָאװש  ןייז

 -עג טָאה רע ןכלעװ ,(ןגַאהנעּפָאק ןיא ןּברַאטשעג שיגַארט

 ןרטפ םיא טכַאמעג ,זיה ןיא ךיז ייּב רָאי עקינייא ןטלַאה

 -ןדייז ןייז ןיא רעטלַאהכוּב ןּוא רעפיוקראפ ,רעטלַאװרַאפ

 ענייז ייּב רעטעּפש םיא ןפלָאהעג ,לעמעמ ןיא טפעשעג
 -רעּביא ןיז ייּב ןּוא עסעמ רעניצפייל רעד ּוצ תועיסנ
 ןּופ העידי 8 קידנעמוקַאּב .ןגָאהנעּפָאק ןייק ןרעדנאװ
 ,ןעמייהנעגּוג ףסוי טימ ןטפעשעג טריפ רענעי זַא ,ןענחלא
 רעּביא דיירפ ןייז ןקירדּוצסױא ןָאסלעדנעמ ךיו טלייא
 רעגָאװש ןייז זַא ,גנּונעפָאה רעד טימ ןעגנודניּברַאפ ערעייז
 :ןטפעשעג עטּוג ןכאמ ןענחלא ךרוד ןענעק טעװ

 ווירּב םעניא םיא רע טּביײרש ,- "הייג לע ...,
 ,הבושּתל טימריה טנהיד - ,א"מקת ןויס ּב"י ןּופ
 'יש ףסוי יסיג שד ,טויא םהענגנָא רהעז רימ איו
 ךיא .ןמוקג גנידניּברפ שגנולדנַאה ןיא ןנהיא טימ
 ,ןדרעװ ןנהידּב ןפאשטכער םהיא איז שד ,יּפָאה
 יטטג ה'זעּב ןּבאה טייהנגעלג דריו רע דנוא
 תחּת ךיא שכלעו ,טפעשג שד ..ןכאמ וצ יטּפעשג

 רבא ,טקילגנוארפ רהאווצ טזיא ,טּבאהג ןסיײרּפ ןיא ודי

 טרזח ןוא םיא טרעכיזרַאפ רע ,"ןדלושרפ ןייז ינהא

 ינייז ןיא ןאיורטוצ שעללַא ודצמ, רע זַא ,רעּביא

 ,"טצעז טייהנּפַאשטכער

 טימ טריפעג טשינ ךעלטנגייא טָאה אפוג ןָאסלעדנעמ
 זיא רחסמ-טּפיוה ןייז .ןטפעשעג עקידתופּתושּב ןייק ןענחלא
 רע רעכלעוו ןיא ,עיצקודָארּפ-ןדייז יד ,טנַאקַאּב יװ ,ןעוועג
 -ַאיצעּפס ןּוא םיניבמ עטסערג יד ןּופ רענייא ןעוועג זיא

 20 ווירּב עשידיי ענייז

 עלעיציפָא יד ןּופ סע ןעעז רימ יװ ,טייצ ןייז ןיא ןטסיל

 ןט18 םעניא טירטסודניא-ןדייז רעשיסיירּפ רעד ןגעװ ןטקַא

 ,טגייש'ס יװ ,טָאה ןגעגַאד ץרעה ןנחלא ,(19טרעדנּוהרָאי

 םירחסמ עקידנעטשּבלעז ןּוא עטמיטשַאּב ןייק טַאהעג טשינ

 ןּוא עסעמ רעד ףיוא רעלטימרַאפ ַא רעמ ןעװעג זיא ןוא

 -ירחסמ רעד .תוררש ןּוא םיצירּפ עשטייד יד ייּב טנעגַא ןַא

 טינ טגָארט ןענחלא ּוצ ווירּב סנָאסלעדנעמ ןיא לייט רעש

 -סערָאק-לדנַאה רעקיסעמלגער ַא ןּופ םרָאּפ יד רעּבירעד

 עכלעוו ,תובוט עקיטייזננגעק רעמ ןענײז סע .ץנעדנָאּכ

 ןּוא טפַאשרעדורּב-טּוג סיוא ןרעדנַא םעד רענייא טוטימ

 -8ַּב עשירחסמ עקיטייזנגעק עקיזָאדיד ןיא .טפַאשטניירפ

 יד ּפַא ןטסעּבמַא ךיז ןעלגיּפש ןגָארטּפױא ןּוא ןעגנולעטש

 ןריפ טנעקעג טלָאמעד ךיז טָאה'ס עכלעװ ןיא ,םיאנּת

 טמענ ,לשמל ,ןנחלא .לדנַאװ ןּוא לדנַאה רעשידיי רעד

 ,הרוחס סנָאסלעדנעמ רַאפ טלעג ןענַאמוצפיוא ךיז ףיוא

 ךיז טימַאּב רע ,עסעמ רעד ףיוא טפיוקרַאפ טרעװ סָאװ

 רעדָא ,ןילרעּב ןייק גיצּפייל ןּופ ןקישוצרעּבירא טלעג סָאד

 רַאפ קידנפיוק ,אפוג גיצּפיל ןיא טלעג סָאד טצּונרַאפ רפ
 .הרוחס ענעי רעדָא יד ,השקּב ןייז טול !ןענָאסלעדנעמ

 טעּב ּב"לקּת ןויס ט"כ ןופ ווירב ַא םענייז ןיא

 :עלעג ַא ייּב םיא רַאּפ ןכוזוצסיוא בורק ןייז ןָאסלעדנעמ

 סָאװ ,ףָאטש ַא - ,דײו-ןימַארט עיטרַאּפ ַא קיליּב טייהנג

 ןּוא דנַאלסױא ןּופ ןרעװ טריטרָאּפמיא בור סָאד טנעלפ

 עכעלטע םיא ןקיש ןּוא ,קַאלשרעטנּוא סלַא טנידעג טָאה

 םּוא ידײז ימארט שאװטע 'יש ב"של יטלאז, :ןרעטסומ

 רטנוא רימ יטיּב ָאז ,ןמוקראפ ךילטנגעלג זיײרּפ ןטּוג

 .שיוא ןופאד ןבּורפ עװטיװ סקאויא דראהנרעּב יסערדַא

 -עק וצ ןכַאמ ףיוק ןייא ןטּוג ןלייו וצ םש טגעלפ ןאמ

 'ף) ווירּב ןטייװצ ַא ןיא .י'טכוז טייהנגצלג ןַאמ ןעװ ,ןענ

 ןייז טימ רעּבירַא םיא טקיש רע ןכלעװ ,(ג"לקת רייא

 ץנַאג ַא ןיא םיא רע טעּב ,יַאלָאקינ ךירדירפ טניירפ
 -וק ןגעק, ז"כומ םעד ןּבעגרעּביא ןָאט ןרעטכינ-שירחוס

 עַכלעו ,רעלָאט קיצעּביז יד - םירגּתה ךרדּכ - "גנוט

 ךיוא ןּוא ןענחלא ּוצ ןעמּוקעגגָא ןעמָאנ ןייז ףיוא ןצנייז

 -רַאפ ןעוועג זיא סע עכלעוו טימ ,תואצוה יד ןענעכערּפָא

 - ,רצקל יּתכרצוהוע .טלעג םענּופ ןענָאמּפיוא סָאד ןדנוּב

 -קַארַאכ ןכעלטפעשעג-ןייר םעד רַאפ ךיז רע טרעפטנערַאּפ

 ןםכילע אלו ע"ל ןלייוו -- ,לװירּב ןצרוק םעד ןּופ רעט
 דנוא ןדראוו טאיירפּב רּביִפ םופ ןגאט ןגינייא רפ טשרע

 יִננהְו .הלחמ לכ ונממ ריסי םשה .,ןיּב ךאווש רהעז ךָאנ

 ."יואסעדמ השמ 'קה ,ותבוטל דימּת

 ןָאסלעדנעמ ךיז טגערפ םיארונ-םימי רַאפ ץוּוק

 .םיגורתא ...גיצּפײל ןיא ןגירק ןעק'מ יצ ,ןענחלא ייּב ןָא

 :ל"קת לּולא ּב"כ) םיא רע טּביײרש ייּברעד

 יניק ךָאנ 'יהֹּכ יּביירש דמחנה ובתכ לע,

 רהאווצ דנוא ןטשכענ טימ שכלאז לייוו ,הבּושּת

 יד ָאד טניימ רע  ײלָאז ןהעשג ךילרהיפשיוא
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 עכלעוו ,-- רעטייוו עז-רעטַאּפַאל-השצמ ןגעוו עגַארפ
 עגַארפ יד  ,ירּב ןייז ןיא טרירַאּב טָאה ןנחלא
 דנּוא טייצ טרדראפרע ןּוא טריצילּפמָאק רעייז זיא
 רע טּביירש - גיטרעװנגעג, .*ןּבירש םּוצ טשּול
 לע) מ"יע רימ ןכוזרע 'יש ידידי רונ ליװ -- רעטייוו
 וצ 'יגורתא ליפ םש םא ,ןטכירב וצ (דחוימ ידי
 ןַא רימ טזיא שצ ?דניז רצייט איז בא דנוא ,ןמּוקּב
 -נהע ןיא ןיִב ךיא דנוא ,ןגעלג ליפ טכירכַאנ רזיד
 ּהנש ןסעדניא ישניוו .טשניד ּוצ רדיװ ןללעפ ןכיל
 ּב"ש יאנמ הבוט הסנרּפו םולשו הכרּב תנש הבוט
 ..."ותבוטל ןכומה

 -ווירּב רעש'צרעח , רענעפּורעג ױזַא רעקיזָאדרעד ןיא
 ,ןזיװעגנָא ןיוש ןּבָאה רימ יװ ,ןארַאפ זיא "גנולמַאז
 סננחלא ּוצ טעמּורפ יורּפ סנָאסלעדנעמ ןּופ ווירּב ןייא וָאנ
 רָאנ ןּבילּבר}ֲאפ אֹמּתסמ זיא רענייא רעד ןּוא ,דבכוי יורפ
 ןופ ןּבירשעגּוצ זיא 'יּתחכש רקיע, רעד לייוו ,רַאפרעד
 עדייּב יד ןּבָאה ןייז רעשמ ךיז ןעק'מ יװ .ןענָאסלעדנעמ
 יָאריד .ץנעדנָאּפסערָאק ַא ךיז ןשיװצ טריפעג ךיוא ןעיורפ
 ןּופ דליּב 8 ןּבעג טנעקעג רעכיז זנוא ןטלָאװ ווירּב עקיז
 רעשידי רעד ןיא ןסערעטניא ןּוא רעגייטש-סנּבעל םעד
 יד קיטנָאק טָאה ןנחלא .טייצ רענעי ןיא טלעװ-ןעיורפ
 ,הרימשל יואר רַאפ ןטלַאהעג טינ ווירּב עשירעּביײװ עקיזָאד
 בגא ךרדּב .טיהעגּפָא טינ ךיוא ייז ןּבָאה ןעיורפ יד ןּוא
 ןכלעוו ,לטנַאמ םענעדייז ַא ןגעװ רעּבָא ךיז רימ ןסיוורעד
 -ירפ יורפ סנָאסלעדנעמ רַאפ טפיוקעג טָאה ץרעה דבכוי
 טָאה לטנַאמ ןרַאפ טלעג סָאד .גיצּפײל ןיא 1772 גניל
 םעד ּבילּוצ ןרעקמוא לענש ױזַא טנעקעג טינ ןָאסלעדנעמ
 -רעּב ןשיװצ טייצ רענעי ןיא רעקרַאפ - טלעג ןרעווש
 שדוח 'ר ןּופ ווירפ ןיז ןיא  .גיצּפיל ןּוא ןיל
 רעצרּוק ַא ןיא טנכער רע זַא ,רע טּבײרש ּב"לקּת ןויס
 סיורפ ןייז רַאפ טלעג סָאד ןקישוצרעּבירא םּורַא טייצ
 ידרעוו יגאלשסיוא יטּבאהג י'ת יתגוז רפ יד, ;לטנַאמ
 ."התחרט רובע גנוגאזקנַאד טשּבענ ,ןגייצ ןא שנטשכטנ
 סיוא רע טקירד (ּב"לקּת ןויס ט"כ) םּורַא שדוח ַא ןיא
 טול טעװ רע עכלעו ,תורוחס יד ךרּוד זַא ,גנּונעּפָאה יִד
 ןקעד ןענעק רע טעװ ,גיצּפייל ןייק ןקיש ןעגנּולעטשַאּב
 טָאה דלּוש ינייז; זַא ,ךיז טרעפטנערַאּפ ןּוא ,בוח ןייז
 ךרע ןַא טשרע .'ןדנּופג טייהנגעלג ןגָארטּוצּפָא טינ ךָאנ
 טקיש ,ג"לקּת הנשה-שאר ברע ,םּורַא רָאי ּבלַאה א ןיא
 חילש ןלעיצעּפס ַא טימ טלעג סָאד ךעלנעזרעפ טעמּורּפ
 -עג אמּתסמ זיא רעכלעװ ,ווירב ערטסקע ןֵׂש טציירש ןּוא
 ,תורּוש רָאּפ סנָאסלעדנעמ ןּופ תוכז םעניא רָאנ ץנַאג ןּבילּג

 יז טּבײרש - ,ףירּב ןעזיד רגנירּב רּביא,
 ןויאַאנ ריא ןיא ךיז טקידלישטנַא יז יװ ,םעדכָאנ
 ןּוא ןגײװש ריא ראפ ןושל ןקיטכירפױא ןּוא
 ,טייצ רעגנַאל ַאזַא ןופ ךשמ ןיא ןּבײרש טינ
 .יװנא ןעד רפ טלעג שד ךיילג וצ ןעניא טרעו --

 322 ֹווירּב עשידיי ענייז ןּוא ןָאסלעדנעמ השמ

 ןיא ךאנ שּוּמ ךיא .ןילעטש ּױצ מתטסנסקקפ) עּפָאל
 ןעניא שע ךיא שד ,ןטיּב גנּוגידלושדנע םּוא לאמ
 טָאה 'יש ילעפ .הבאה טקישג ןרעהעו רדנע טינ
 טרָאד ןּופ וצ רע שד טּבױלגעג טָאה רע ,דלוש

 רבא טאה רע ,ןסאל ןילהאצ זיוא ןאק ןגיצמיילנ
 ןעניא טיּב ךיא .ןינעק ןידניפ טייה ןיגעלג הנייק
 "ּוטש רעב 'ר ןא ..ןמענ ּוצ לּביא טינ זלאמ ךָאנ
 ןיטסכאג םיא הדרעװ ךיא ,גנולעפמע הניימ ,דנעד
 ,(29 "ןיּביירש

 ַא סלא טליּפשעג טָאֹּה ןָאסלעדנעמ סָאװ ,עלָאר יד

 ןטַאװירּפ םענּופ םינינע ענעדיײשרַאפ ןיא שילש ןּוא ררוּב
 עטנַאקַאּב ןופ ,טדמערפ ןּוא ענעגייא ןופ ןּבעל ןשלהק ןוא
 ךָאנ ויא - ,ןדיייטינ ךיא ןּוא ןדיי עטנַאקַאּבמּוא ןּוא
 רעשינָאסלעדנעמ רעד ןיא ןרָאװעג טרירַאּב קינייװ ץנַאג
 ןגעװ תוצע ךָאנ ןדנעװ ךיז ןגעלּפ םיא ּוצ .רּוטַארעטיל
 ןדיי רָאנ טיג ןגַארפיץנַאניפ ןּוא -סטכער ענעדיישרַאפ
 ןיא ןעמּוק ןגעלפ סָאװ ,עטיל ןּוא ןלױּפ ןּופ ,טייוורעדנּופ
 עטינעג וליפא ;עסעמ רעניצּפײל רעד ּוצ דנַאלשטייד
 ףליה ןּוא טַאר ןייז ּוצ ןעמּוקנָא ןגעלפ םירחוס רענילרעּפ
 ןּוא ןצעזעג עשהכולמ יד ןיפ טײקטריצילּפמָאק רעד ייפ
 -טסירק סנָאסלעדנעמ ןשיוצ .טייצ רענעי ןיא ןעגנונעדרָארַאפ
 -עג ץּוה ,ןעװעג ןענייז רערערַאפ ןּוא טניירפ-עטּוג עכעל
 -ָאורעּפ עטלעטשעגכיוה ךיוא ,רעקיזּומ ,רעטכיד ,עטנרעל
 עכלעוו ןּופ ,ןטסירּוי ןּוא עטמַאַאּב-חכולמ ענעצזעגנָא ,ןענ
 -יײשרַאּפ ןגעװ תוצידי עקיטיינ יד ןעמּוקַאּב טגעלפ רע

 ,סָאד ןריפסיוא ןענעק רע טגעלפ יײז ךרּוד ;ןצעזעג ענעד
 ,ךעלגעממּוא ןעװעג זיא ןדיי ןרעדנַא ןַא רַאפ סָאװ

 -ָאסלצדנעמ ּוצ ןָא לָאמטפָא טמּוק ץרעה ןנחלא ךיוא

 ,םינינע עכעלטכער-סטפַאשטריװ ינימ עכלצזַא ןיא ןענ

 =! רעטעפ רּביִל ,טפירטּב יגַארפנא ירהיא סאוו,
 ןא ףיוא הבּושּתּב ןענחלא ּוצ ןָאטלעדנעמ טּביירש
 - הלחג סצירּפ ַא ףיא האלה ַא ןגעװ גערפנָא
 ןעװ ,ןכַאמ ּוצ ןקנעדּב ענייק ךיז איז ןכיורּב ָאז
 ןגארט ןייא ומש לע איז ,טזיא טּוג קעטָאּפיה יד
 ןריסארנגיא ומש לע ךיילג איז ןנעק איז .ןוָאל ּוצ
 ןהאיסעצ ינייא רדא ,ןזָאל ןרעלעפּביירש ;ןריסנָאנַאנ
 ןומ ןהאיסעצ יזיד רדֶא ,ןמחענ ןא {ןטערטּפָאנ
 ידוהי רד .ןרעװ ןגארטג ןייא סלַאפכיײלג ןגעוו סטכער
 שלַא גיניװ ָאז ,ציזּב רטיג ינייק רהאווצ ףרַאד
 "רע ירדנוזּב ינהא ,שדנַאטש ןכילרגריּב ירצונ ןייא
 ןָא ןקנעדּב ינהא רע ןָאק ןקעטָאּפיה רּבא ,סינּביױל
 ,(?1"ןמהצנ

 תואוולה עסיורג ןכּוז ּוצ ןענחלא סיוא טמּוק לָאמטּפָא
 - ןפַארג רעדָא ןצנירּפ רַאפ -- ףיוה ןשיסקַאז םעד רַאפ
 - ץרַאמ-טלעג ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןּוא ןשישטייד םעד ףיוא
 -טנַאקַאּב סנָאסלעדנעמ טימ ייּברעד ךיז טצּונַאּב רע ןּוא
 ןענָאסלעדנעמ רימ ןעעז ווירּב עייר רעצנַאג ַא ןיא .טּפַאש
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 ןייז רַאפ ןָא טמענ רעכלעוו ,רעלטימרַאפ ןקיליוויײרפ סלַא
 ,רעּבעג-טלעג םיא רַאפ טכּוז ןּוא טּבײרש ,עיסימָאק בורק
 ַא ןיא .טריסערעטניארַאפ לעירעטאמ ייּברעד קידנעייז טינ
 ,םיא רע טּביירש "ב"לקּת (רייא י'ּב) י"במל זיי, ןּוּפ ווירּב
 :םינינע ערעדנַא ןשיוװצ ,לשמל

 -נגעלעגנָאו רהעפא ינּבעגג ףיוא איד שאוו,
 דנַאה רטוג ןּופ רימ טזיא ,טפירטּב ןטפעשעג ,טייה
 יתבושתּב רעהאד יּבאה דנוא ,ןדראוו טכַאמג גנּונּפָאה
 טהבוטל ונילע אּבהנ ל"עבה עובש .טרגעצרפ גנַאל ָאז
 דנַאטש םיא ןדלעמ ּוצ שרכיז שאװטע ידרעװ ה"יא
 טרדראפרע ָאז ,טזיא שיורג ָאז לַאטיּפק שד ָאד .ןייז
 שכלעװ ,גנוגילרּביא דנוא גנוגידנוקרע ירהענ ךיליירפ
 ּב"ש רימ ןאק .טזאל ןהּוט אדח העש לע טינ ךיז
 ךיא .בוט המ ,ןּבעג טפנוקשיוא רהעמ ךּכ ךות 'יש
 רבעה עובש ..,ןּבירשג דנַאלוה ךָאנ ךיוא יּבאה
 "יד להאו שע יטלאז ,ןזעװג ןאכ יול ךורּב 'ר טזיא
 5? ןייז בלהרז

 (רָאי ןקיבלעזמעד) ןויס שדוח 'ר ןּופ ווירּב ַא ןיא

 ךַאז ןטגנַאלרּפ רד ןיא טזיא גַאה ןמ, זַא ,רע טּביײרש

 טלַאה רענָאיסימָאק סננחלא ,"טגלאפרע הּבושּת ינייק ךאג

 ןּוא האולה רעד תוּכמ תועידי ןעניפעגסיוא םייּב ךָאנ

 הבושּת םע ךכב וכרד ןיא יּכ, ,רעּבירעד טינ טּביײרש

 ןקידנגלָאפ םעניא טשרע ."שדחל ןיא ותו ,טלַאה וצ ףיוא

 -ער יד ןגעװ עידומ םיא רע זיא ,ןויס ט"כ ןּופ ,ווירּב

 : ןטַאטלּוז

 ,ןמוקג הבושּת 'יבוט 'ר ןמ טזיא ךילדנע
 גנונּפָאה יגינייא ךיוא ,ןּבעגג החרט ךיז רע איװ
 דלּב ָאז ,רדעי ןייא וּבא ךיז יטרגייו שע ,טּבאהג
 -רהעווש ןאמ ןיהאװ ,טרעה {ןסקַאז) 'ז תונידממ רע
 טשינ הז דצמ יױזלַא טזיא .ןאק ןמוקּב דלעג ךיל

 ןעד ,קנעד וצ טינ רָאג טזיא רּבא ןאּכ ,ןכַאמ ּוצ
 .."דלעג ךיוא ןכוז ןטסילאטיּפאק ירזנוא

 ךיז ןקיטפעשַאּב גנּולמַאז רעד ןּופ ווירּב ףלעווצ
 .ירּפ םעד ןּוא ןצרעה ןנחלא ןשיװצ ךּוסכסיטלעג ַא טימ
 טָאה ןָארַאּב רעד .טָאּפסַאק-ןָאפ ןָארַאּב רעהרעמַאק ןשיס
 טינ טָאה ןּוא לסקעװ ַא ףיוא טלעג ןצרעה ייּב ןצילטנַא
 -לעדנעמ טָאה טניירפ ןייז ןּופ השקּב רעד טול .טלָאצעג
 טָאה ןּוא ןָארַאּב ןטימ ןעגנּולדנַאהרַאּפ יד טריפעג ןָאס
 -גרילרַאפ ,טייצ רָאי ַא רעכעה טרעטַאמעג םעד ףיוא ךיז
 .טנּוזעג ןּוא ימ ליפ ייּברעד קיד

 םעד ןגעװ ןָאסלעדנעמ טּבירש ח"לקת רדא איי
 :ןעננחלא ּוצ ןינצ

 ב"ח טשּבענ זתודמחנה וידי תולילגנ ה"יג,
 טאּפסאק ןררעהרמק לע ןרטש ,לסקעװ ,,ווירּב-ףולחנ
 ,רָאדיאּולו ד"ל ןיא ןרעלאטסכיירו ט"ר ףלא ךסמ

 ,שע טויא רַאּברדנוז .ןוכנל יתלבק ;!עּבטמ-דלָאג
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 יקָא (ץרעמ) 14 ןעד טָאנאמרד רהאווצ ּב"ח ןיא שד
 ךיוא ,ןדראו טנענּב להאצשראי ינייק רֹּבא רעּבָאט
 וצ ךימ ןא ,ךילרדראפרע יװ ,ןכלאז 'יש ב"ש טָאה

 ןודאה לצא שד ,רּבא יקנעד ךיא .ןסעגרפ ןריריש
 טזיא ןטשנוז ,דריוו ןמוק ןא ףיורד טינ ןררעהרמק
 וצ אריש ינהא ב"ח ןנייא 'ירגּתה ךרד דגנ שצ
 ןגינייא ןיא ןדישּב ךימ טָאה ל"נה ןודאה .ןלהאצּב
 םעדניֵא ,ןזעל ןײא לסקעװ ןעד רע ידריװ ןגאט
 .:"םטרַאװרע טלעג רע

 יו ,ןָא םיא רע טגערפ "יתחכש רקיצ , םעניא ןּוא
 ןיא בא, ,טלעג עטנָאמעגּפיוא סָאד ןקישּוצרעּבירא םיא ױזַא
 ."ארוטַאנ ןיא רדא ,םדרטשמא רדא גרובמה לע ּב"ח

 .ַאּב ךיילג טָאה גיוא טינעג שירחוס סנָאסלעדנעמ
 רע ,הרּושּכ ץלַא טינ זיא לסקעװ םעד ןיא זַא ,טקרעמ
 םּוצ - ןָארַאּב םּוצ יורטּוצ טַאהעג םינּפַא רעּבָא טָאה
 ןעװעג דיּפקמ טינ טָאה ןּוא 'ןררעהרמק ןּוא ןודאה,
 יִד ָאטינ קילעפּוצ זיא לסקעװ םעניא סָאװ ,ףיֹורעד
 ןּופ טשרע .ארישז ןּוא חוּכייופי סננחלא ןּוא יילהאצשראי,
 רימ ןסיורעד ,םּורַא ןכָאװ סקעז ןיא ,ירּב רעדנַא ןַא
 טלָאצעגנײא טינ ץלַא ךָאנ זיא לסקעװ רעד זַא ,ךיז
 ןרעדָאפ ןּוא ןענָאמ ןייא ןיא טלַאה ןָאסלעדנעמ זַא ןוא
 -- הררש רמּוא, .'זלאה ןעד רביא ןאק רע טפא א
 ןּופ ךימ טרהיפ - ,ח"לקתה ןסינ ד"כ םיא רע טּביירש
 .דנע .יטשנרע ןיק יהעז ךיא דנוא ,םורה גאט וצ גאט
 ןזאל ןטסערטרפ ה"יא ןגראמ ףיױא ךימ רע טאה ךיל
 ,ירּב ןקידרעטיײװ ַא ןיא ..."ויתומולח ויהי המ הארנ
 קרַאטש טנָאמ רע זַא ,רעדיװ רע טעטכירַאּב ,רייא ֿב"כ ןּופ
 לעוּפ שטכינע הּתע-תעל רעּבא טָאה רע ,טלעג סָאד ןָארַאּב םייּב
 ףיא ןאק ןאמ דנוא ,גידניוו טזיא, ןָארַאּב רעד ."ןזעווג
 םּורַא שדוה ַא ןיא טשרע ."ןהיג גיניוו ןכערּפשרפ ענייז
 רעד רַאפ טריפעג טרעװ רע זַא ,ןָאסלעדנעמ טקרעמַאּב
 ןייק טינ רָאג זיא "להאצשראי, ןּופ ןלעפ סָאד זַא ,זָאנ
 ףקות, ןייק םעד ךרּוד טָאה לסקעװ רעד זַא ,לַאפּוצ
 טגָאלק ח"לקתה ןויס א"כ ןּופ ווירּב ןייז ןיא .טינ "ב"ח
 :ןעננחלא רַאפ ךיז רע

 ללֹכ ךיא יהעז טאפסאק ןּופ ןאראּב לצא;
 ןגנכערפשרפ ,יטנעמילפמוק רטיול .טשנוע ןייק
 יבאה ךיא .טײקכילקריװ ינהא ,ןגנוטסערטרפ דנוא
 השקבב טאה ףיראד .טהארדג ןיוש ךיא םיא
 טסירפ יגיגעט 14 ךָאנ שנטשכעה יגייא םוא הלודג

 ןסקאזל ירעו איורפ ינייז ןבעגראפ טימ ,ןטעבג
 לכה טזיא רבא יתעדל ,ןלאה וצ דלעג םוא ,טזיירג
 זה שגיטכערפ ןייא ןאכ ךיז טאה רע .חור תוער
 ."טלאצב ףיוראד גיניוו ךאנ רבא ,טּפיוקג

 ןיא ןנחלא זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד װירּב ןטייווצ ַא ןּוּפ
 סטאּפסאק טימ ןָאט וצ טָאה רעכלעוו ,רעקיצנייא רעד טינ
 ,תוחטבה



 טּבײרש - ,"ץוצר הנק תנעשמ רונ ורבד;ג
 ןייק, טגאמראפ ךילנעזרעּפ רע - ,ןָאסלעדנעמ

 ןָאראּב םענּופ ןרעדָאפוצסיורא ידּכ ,"ודיב תויּפּפ ברח

 וצ ןנהיא ךיא איד הצע יגיצנייא יד, .טלעג סָאד

 ןהעז ןוא ,ןאּכל איז ןמוק ןיב ידנאטש םיא ןבעג

 גיטכיו זיא לאטיּפאק שד .רשפאש המ ןייז וצ ליצמ

 ,"ןימהענרטנוא וצ ןאכל יזייר יגייא ,גונג

 -יא ךיוא ןעננחלא ןָאסלעדנעמ טיג הצע עקיּבלעזיד
 ,םּורַא ךָאװ ַא ןיא ,ןויס ח"כ ןּופ ,ווירּב ןקידרעטייװ םענ
 -רַאפ ןּוא טכּוזַאּב םיא טאה טָאטסאק ןָארַאּב רעד יװ םעדכָאנ
 ןמוק קירוצ איורפ ינייז יסימ 'ימי י"ד ךות, זַא ,טרעכיז
 רע זַא ,"ןועװג שלשמו לפוכ; ןּוא "ןגנירּב דלעג דנוא
 ןטיול רעלָאטסכײר טנזיוט יד ןקלָאצַאּב קפס ילּב טעװ
 -עג 6 ןיא ןָאסלעדנעמ טּבײרש -- ,יּכזײה ןיײמ,, .לסקעוו
 דניירפ ןטוג ןנייא ,גונג םיור ךאנ טאה - ,ןָאט ןכעלטימ
 -יבראפ טינ אי ךימ יװלא ןדרעװ יז ,ןימהענ וצ ףיוא
 ןרָאפ וצ ןעמּוקעג זיא ןנחלא זַא ,זיא ךעלנײשרָאװ ..?ןהִיג
 ענעדלָאג טנזױט - טלעג סָאד ןעװעטַאר ןילרעּב ןייק
 -נטיײדַאּב ץנַאג ַא ןעװעג טייצ רענעי ןיא ןענייז רעלָאט
 ןטּוג ַא ּוצ .רע יװ רחוס ַאוַא רַאפ וליפא םּוכס רעקיד
 רָאי ּבלַאה ַא ןיא .ןעמּוקעג טינ ךָאד ןינע רעד זיא ףוס
 ַא ןענָאסלעדנעמ ּוצ ןנחלא טקיש (ט'לקתה תבש םּרַא
 "טאּפסאק ןארב לע רעלאהטסכייר 600 ךסמ ב"ח, םעייֵג
 רָאנ ,טנזיױט ףיוא טינ לָאמ סָאד -- ןענָאמּוצּפױא ףיוא
 תומיתח טימ ןּוא "להאצשראי, טימ ,טרעדנּוה סקעז ףיוא
 עטלַא סָאד יינספיוא רעדיװ ןָא ךיז טּביױה'ס ןּוא ,ותכלהּכ
 ,ליּפש

 ט"כ ןָאסלעדנעמ טּביײרש -- ,הררש רזנוא,
 דנאה רללא וכרדכ ךיז טנהידב - ,ט"לקתה תבט
 יבאה רטומ ינייז שע טסייה רהעמ ןונ .יטכילפשיוא
 -ירפב וצ ב"ש {ןעלטימ ןא טמעננ טכאמג טלאטשנא
 ,רהיא ןופ בירב ןנייא ראג אז טגייצ רע .ןגיד
 ןופ רבא לביולג ךיא .טהעטש שאװטע אז ןיראד

 -אד שד ,יעב והימ שהימְלֹו .,,שטכינ םעד םללא

 ןיק ."דריו ןפראווג ןפיוה ןעד רביא ראג ךרוד

 טלעג ןגרָאּב .ןעמוקסױרַא טינ ןופרעד ןעק סטוג
 -יז םוש 8 ןָא ןטנעצארּפ עסיורג ןכערּפשראפ ןּוא
 טרַאזַא ןימ ַא "ןארב ןודאה, םעד ייּב זיא גנורעכ
 -- ,טפיטרפ 'ידדצה לכמ טזיא רע, .תאלֹוח ןוא
 'ו ןּופ ,וירּב רעדנַא ןַא ןיא ןָאסלעדנעמ טּביירש
 דנוא ,ןאק ןמוקב רע אװ טמינ - ,ט"לקתה טבש
 ."האמל ר"ת טביג

 םעד ןּבעגּוצרעּביא ןעגנואוצעג ןנחלא זיא ךעלדנע
 רעכלעוו ,טכירעג ןכעלגיניק םענּופ רָארּוקָארּפ םעד ןינצ
 נצ ןָא טּבױה ןּוא םולשה ךרדּב ןיג טשרעּוצ טכּוזרַאפ
 ,ןעגנולדנַאהרַאפ עכעלֹווידּב ןָארַאּב ןטימ ןרי
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 ןָאסלעדנעמ טּביײרש - ,לאקשיפ ףאה רעד,
 -- ,ט"לקתה טבש ו"כ ק"שע ןּופ ויוּב םעניא
 -עראק ןיא יכה רב סרזנוא טימ ךאנ רמיא טהעטש
 ןײז שד ,ףיוראד רמיא ךיז טפורב רע .ץנעדנאפס
 ּודי לע איז שד ןבירשג 'יש ב"ש ןא רטאפ
 -לעפ ןהיא רטאפ ןייז שד ,ןללאז ןדרעװ טגידירפב
 פרבד תובר הנהכו ,דריװ ןאיירפב ןדלוש ןופ גיל
 יטלאז ןאמ ,רע טהארד ידנע םא ,שממ םהב ןיאש
 רימ ראפאװ ,ןפיול וצ ןופאד ,ןגניוצ טינ ןהיא
 שאװ :ןוילע םימק םיּבר יכ ,טזיא גנאב ךילקריוו
 ..?ןהוט וצ ןונ טזיא

 ךיא סיוא טצז'ס יװ זיא הֹלּועּפ סרָארּוקָארּפ םעד
 ַא ןליפש טזּומעג ייּברעד ןּבָאה'ס ,רעקידלזמ ןעועג טינ
 ֿבילּוצ ,ןװיטָאמ עכעלטכער:שידיי ,עטסקינײװעניא עלָאר
 ןעמענעגנָאמּוא ןַא ןדיימרַאפ טלָאװעג טָאהמ עכלעװ
 ַא ןעננחלא ןָאסלעדנעמ טיג ט"לקתה רדא יז .לַאדגַאקס
 ַא "יז ףדור, ןּופ םיניד עשידירּוי יד ןגעװ עיצקצל
 רעד ןּופ וירּב ןטצעל ןּוא ןטפלעװצ םעניא .רָאטידערק
 ,טילקתה רֹּתסא-תינעּת ןּופ ווירּב םעניא ,עירעס-טָאּפטַאק
 לסקעװ ןקידלזמילש םעד קירּוצ רעּבירַא םיא רע טקיש
 וצ השקּב א ןּוא "טעליּב, ןטגיילעגייּב סנָארַאּב םעד טימ
 ןצרעפ ףיױא לָאמַארעדיװ ןימרעט םעד םיא ןרצגגעלרַאפ
 .הלילח ןינעה רזוחו - געט

 -טכער ןּוא עלַאיצָאס יד זַא ,טינ קפס ןייק זיא'ס
 ןדיי יד ןענופעג ךיז ןּבָאהס רעכלעװ ןיא ,עגַאל עכעל
 רעשישטײד טיצ רענעי ּוצ "רעטסלַארעּביל, רעד ןיא
 םעניא  טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה עכלעװ ןוא טָאטש
 ,רחוס ןשידיי םעד ןּוא רעהרעמַאק םעד ןשיװצ ךּוסכס
 טָאה - ,רשוי ןייק ןגָאלשרעד טנָאקעג טינ ךיז טָאה סָאװ
 .טקירדעג רעיײז ןענָאסלעדנעמ ןכעלדניפמע קרַאטש םעד
 םיא זיא עגַאל רעטריגעליוװירּפ רענעגייא ןייז ייּב וליפא
 ,דיי א ןיז ּוצ טסייה סָאװ ןליפ ּוצ ןעמּוקעגסיוא ךיוא
 רשטייד ןיא ןדיי יד ןּופ עגַאל עלַאיצָאס ערעדנּוזַאּב יד
 זיא'ס .הסנרּפ ןייז ןּופ םרָאפ יד טמיטשַאּב ךיוא טָאה דנַאל
 טָאה "סעטַארקאס רעשטייד, רעד סָאװ ,לַאפּוצ ןייק טינ
 ,דייז טימ ןעלדנַאה ןיא ןרָאי ענייז ןעגנערּברַאּפ טזּומעג
 ןּוא סערישז ,ןעלסקעװ ןּופ םינינע ןיא ,רּכממו חקמ ןיא
 רעד ךיוא רעפסָאמטַא רעקיזָאדרעד ןיא ןּוא -- סעסַאקניא
 -לַא רעד ןּופ גנּורעסעּברַאפ יד .סמצדייא ןּוא ןיז ענייז ןעיצ
 ,גנוניימ ןייז טיול ,טנעקעג טָאה עגַאל רעשידיי רעניימעג
 ַא ןיא ,גנּורעדנע-טלעװ רעסיורג ַא ייּב רָאנ ןעמּוקרָאפ
 טָאה גנורעדנע ַאזַא .המחלמ רענײמעגלַא ןַא ןּופ טייצ
 זיא טסּבלעז רע .ןעצזעג טינ ןגיוא ענייז רַאפ רעּבָא רע
 ןרַאפ רָאנ טינ המחלמ ַא ןריפ ּוצ ידּכ ךַאװש ןעװעג
 ףדיי עשיסיירפ יד ןּופ בצמ ןכעלטכער ןּוא ןשיטילָאּפ
 ןייז ןּופ בצמ ןשימָאנָאקע-לַאיצָאס םעד רַאפ ּוליּפא רָאנ
 .החּפשמ רענעגייא
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 רעדהאװ, רעד ןגעװ ןעקנַאדעג עקיטעמּוא ענייז
 ןעטנַאנעגָאזק ןשיסיירּפ םעניא טשרעה סָאװ ,"ץנַארעלָאטנּוא
 ןײלַא רע סָאװ ,ועצ רעד ךיוא יװ ,"עדנַאל ןעמַאזדלּוד
 גָאט ןצנַאג םעד ןסָאלשעגנײא ןציז ּוצ ןעגנואווצעג זיא
 ,הסנרּפ ּבילּוצ ןייז הרוּת לטבמ ,קירּבַאּפ-ןדייז רעד ןיא
 ּוצ ןעמּוק רעדניק יד תעּב ןעגנוּבעלרעּביא ענייז
 ערעיײז ףיוא ךיז ןגָאלק ןּוא ןגיוא עטנייװרַאפ טימ םיא
 -סיוא שיטסַאלּפ ןענייז - ,תוניסנ עשידי ערעװש
 -ניוו סּורּוַאמ רעניטקידענעּב םּוצ ווירּב ןייז ןיא טקירדעג
 עטַאװירּפ ענייז ןיא רעּבָא .667 .ז ,ע ,.רש .זעג) ּפָאק
 רע .קינײװ ןגַארפ עקיזָאדיד רע טרירַאּב ווירב:החּפשמ
 ןגעװ ליפ ּוצ ןטכַארט טינ טימַאּב קיטנָאק ךיז טָאה
 ּוצ סעּפע זיא רע זָאלּפליה ןּוא ךַאװש יװ קידנליפ ,םעד
 -לעוו ,ףסוי ןּז רעטסקיעפ ןּוא רעטסטלע ןייז .ןרעדנע
 עטסעּב יד טכיזפיוא ןייז רעטנּוא ןעמּוקַאּב טָאה רעכ
 -לעזַא רערעל סלַא טַאהעג ןּוא טייצ רענעי ןופ גנואיצרעד

 ,פָארּפ ,ץרעה סּוקרַאמ ,אנּבוד המלש יװ ,םילודג עכ
 ןּופ רעיצרעד םעד - לעגנע ּבָאקאי ןַאהָאי ךיוא ןּוא טָארּפַאלק
 םעד םלעהליו ךירדירפ ןּוא סטדלָאּבמּוה עדייּב יד
 ,"ןוממ ןּופ טכענקא ַא ןועװ טזּומעג טָאה -- ,ןטירד
 ,ןטײקיעפ עכעלטפַאשנסיו תעסיורג טאהעג טָאה רע םגה
 ּוצ ןָאסלעדנעמ טּבײרש - ,סע ךיא ערציודעּב ךילצרעה,
 ןהיא ךיא סאד - ,ףסוי ןּוז ןייז ןגעו ןגרעּבמָאה ץרעה
 טכענק ןענייא םּוא ,סּומ ןעהעיצטנע ןטּפַאשנסיװ ןעד
 רע טָאה יינצרא רּוצ ןכַאמ ּוצ םהיא סיוא סנָאמַאמ סעד
 ןַאמּפיוק ,טצוַא רע סּומ עדּוי סֹּלַא דנּוא ;טסּול טכינ

 4022 יז ,ש ,.רש .זעג) "ןעדרעװ רעלטעּב רעדָא
 ןפַאש ּוצ טּבערטשעג רעּבירעד טָאה ןָאסלעדנעמ

 רע .דמעמ ןטרעכיזעג שימָאנָאקע ןַא עילימַאּפ ןייז רַאּפ
 טינ ןּבָאה עכלעװ ,ןדיי רענילרעּב ערעטלע יד אנקמ זיא
 יּמִא ךיז ןענעק ןּוא החּפשמ-תוגאד ןּוא הסנרּפ-תוגאד ןייק
 .םידסח-תולימג ןּוא הקדצ ,הרוּתל ,ארוּבה תדובעל ןּבעג
 טּבײרש (א"לקתה ןושחרמ ח"כ) 1770 רָאי םעניא ךָאנ
 -נדייז רענילרעּפ םעד ןגעװ ןצרעה ןנחלא ּוצ ןָאסלעדנעמ
 ילתפנ "ר -- הקדצילעּב ןּוא סנרּפ םעד ,רעציזַאּב-קירּבַאּפ
 ,יללא רדניק ינייז טאה רזיד, :רעגערפ דוד "רּב שריה
 רטשגנוי ןייז ,ןבעגגשיוא שטיירּב ,רטכָאט ינייא ףיוא זיּב
 שריה 'ר טזיא ןטשנוז ..הנּותּה יינש 'ב ןיש טאה ןהוװ
 קירּבַאפ איד הנקז ןתמחנמ טָאה ,דבכנו דימא שיא ל"נה
 ןתי ימ ,ןבעגב יהור רוצ כיז דנוא ,ןטערטגּבא 'ינבל

 ."והומכ יתירחא יהתו
 רעד ,הלּכשה רעד ןּופ רעיײטשרָאפ רעטסנעש רעד

 ,טײצ רענעי ןיא םּוטנדיי םעיינ םענּופ רעריפ רעקיטסייג
 אנקמ זיא ?םעלַאזּורעיג ןּוא "ןָאדעּפ ןּופ רּבהמ רעד
 ,סנרּפ רענילרעּב ןטלַא םעד ןטּונימ עכַאװש ענייז ןיא
 ןּבעגעגסיוא ,החּפשמ ןייז טגרָאזרַאפ ןיוש טָאה רעכלעוו
 לסיּב טצעל ןייז ןּבעלּפָא הולשּב ןעק ןּוא רעדניק יד

 יי}רָאי
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 ָאק סנָאסלעדנעמ ןּופ לייט רעד זיא רעקיטכיוו ליפ
 ןרעװ סע ןכלעװ ןיא ןצרעה ןנחלא טימ ץנעדנָאּפסער
 -ללּכ רָאנ ,ןטייהנגעלעגנָא-רחסמ ןּוא -החּפשמ טינ טרירַאּב

 ,ןגארפ עשיפָאזָאליפיזעיגילער ענעדיישרַאפ ןּוא םינינע
 רע .רערעל ןקיטסיײג סלַא ןענָאסלעדנעמ רימ ןעעז ָאד

 ןיא עשיערּבעה ענייז גיעּפיל ןייק בורק ןייז ּוצ טקיש
 טּבײרש רע סָאװ ,טימ םיא טליײט רע ,קרעװ עשישטייד
 טימ טלדנַאהַאּב ,ןּביירש ּוצ העדּב טָאה רע סָאװ ןּוא טציא
 ןּוא קרעװ ענייז ןיא סעלעטש ערעװש רעדנּוזַאּב יד םיא
 .ןייז וצ ריּבסמ םיא ייז ךיז טימַאּב

 -נעמ ּוצ װירּב סננחלא טינ רימ ןגָאמרַאפ רעדייל
 טגעלפ רע ליפיוו ףיוא ,ןטּפשמ טינ ןענעק ןּוא ןענָאסלעד
 ןּוא ןעמעלּבָארּפ עשיזיפַאטעמ-שיטקעלַאיד יד ןעמענַאּב
 ןטעדליּבעג-ךיוה ןייז ןּופ ןעקנַאדעג עשיפָאזָאליפ-שיטעטסע
 ּוצ תובּושּת סנָאסלעדנעמ ןּופ .דניקרעטסעווש רענילרעּב
 ןצרעה ןנחלא ןּופ גנודליּב יד זַא ,רעּבָא רימ ןעעז םיא
 טינשכרוד ןשירחוס-שידיי םעד ןּופ רעכעה ןענַאטשעג זיא
 ,'יגרותה ףולאה, ןלּוטיט יד זַא ןּוא טייצ רענעי ןיא
 -נעמ ןָא ךיז ןּבױה סע עכלעװ טימ ,,דנַא ןּוא "ליכשמה,
 רע .טקיטכערַאּב ןעװעג ןענייז ,םיא ּוצ ווירּב סנָאסלעד
 ןיא טנבהַאּב זיא ,ךַארּפש עשישטַייד יד קיטנָאק טשרעהַאּ
 -ַאג רע ןעק ייּברעד ןּוא םידּומיל עכעלטלעװ-שיטקַארּפ
 -יורג ַא קידנעייז .קודקד ןּוא דּומלּת ,ך"נּת טּוג ךעלריט
 ךיז רע טריסערעטניא ,החּפשמ-לעּב ַא ןּוא רחוס רעס
 ,ןגָארפ עזעיגילער ןּוא עשיּפָאזָאליפ ענעדיישרַאפ טימ ךָאד
 טּביילּב ייּברעד ןּוא - רּוטַארעטיל עיינ יד טייטשרַאּפ
 .עיצידַארט רעד יירט ןּוא םּורּפ גנערטש רע

 ךעלדנעטשרַאפ זנוא טרעװ ןדנעטשמּוא עקיזָאדיד ייּב
 רע רעכלעװ ןיא ,ווירּב סנָאסלעדנעמ ןיא עלעטש יד
 ןּופ ןענישרעד םעד ןגעװ ,ןָאט ןקיציװ ַא ןיא ,טּביירש
 -ַאֹּב ןיײז טינ טעװ ןנחלא ןכלעװ ןּופ ,"םעלַאזּגרעי ןייז

 :טקיצטנַא סרעדנּוז

 -לעדנעמ טּביײרש -- ,אמילק שגיזיה רעזנוא
 םעד ףיוא ןּוא ווירּב סננחלא ףיוא הבּושּתּב ןָאס
 -םוי ּוצ טקישעגּוצ םיא טָאה רענעי ןכלעו ,סקַאל
 -בייל ןעד רפ שטכינ טגנירב -- ,הנּתמ סּלַא בוט
 דיריב ןנהיא ידרעװ ךיא .ראפרה קאמשג ןכיל
 קַאמשעג ן גיט ס יי ג ןרהיא רפ שאווטע ךומסה
 רבא ,טקעמש טינ טוג אז רשפא שד ,ןשיט ףיוא
 סלַא ,ןאק ןדרעװ ןסאנג רהצ טריוװ ןנהיא ןופ ךאד
 םכילכצוש םרהיא ןופ סכאל רד !רדייל ! רדייל
 ,"רטעפ

 ילתפנ 'ר - רבח ןטנרעלעג ןּוא ןטסעּב ןייז וליפא
 ?סיּבַא תליחּת ןָאסלעדנעמ ךיז טָאה - ןעלזייו ץרעה
 לײװ ,"ןָאדעפ, קרעװ ןקידרעירפ ןייז ןקיש ּוצ טמעשעג



 ווירּב עשידיי ענייז ןּוא ןָאסלעדנעמ השמ

 סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא רַאּפ תויאר ָאד טגנערּב ןּוא טכוז רע
 דע וינפל ובירקהל יתארי תמאב, .הרוּתה ןמ רָאלק ןענייז
 ןעלזייוו ּוצ ווירּב ַא ןיא ךיז רע טרעפטנערַאפ - ,הכ
 ויניעב זובל היהא ןפ יתרמא יכ - ,ח"כקת לֹולא ןּופ
 אל רשא רבד לע םיתפומ ןתונו תויאר איבמו שרוד ינאש
 ,הנוכי לארשי םשב רשא שיא לכ יניעב ותתמא קופסת
 (5?..."השודקה ונתנומא ירקעמ ףיעס אוה יכ

 ןַא ןריפ ּוצ טינ ךיז טסילשטנַא ץרעה ןנחלא
 ןבושח ןּוא ןרעטלע ןייז טימ ץנעדנָאּפסערָאק עטסנרע
 ןרידּוטש ּוצ ךעלדנירג ךיז טימַאּב רע .בורק רענילרעּב

 -נַאדעג עשיּפָאזָאליפ ענייז טריזילַאנַא ,קרעװ סנָאסלעדנעמ
 רע טָאה יײּברעד ןּוא סנגייא סעּפע ןטכַארטּוצ טכּוז ,ןעק
 ןַא רַאפ םיא טלַאה ןָאסלעדנעמ זַא ,ששח םעד קידנעטש
 טמּוק ווירּב עטשרע ענייז ןּופ ןדעי ןיא טעמּכ .ץראה-םע
 -רַאפ םיא ןּוא בורק ןייז ןקיאּורַאּב ּוצ ןענָאסלעדנעמ סיוא
 טימ ןריפ ּוצ טגײלעגנָא ץנַאג םיא ייּב זיא'ס זַא ,ןרעכיז
 .ץנעדנָאּפסערָאק עכעלטפַאשנסיוו ַא םיא

 טיב בר ןמז דמחנה ובתכ לע ךיא ןעװ;
 ןייז ,לשמל ,ןָא רע טּבײה יױזַא -- ,טטראווטנאג
 טזיא אז -- ,א"לקתה באיםהנמ א"י ןּופ ווירּב
 לייװ ןרדנּוז ,ןהעשג גנוצעשננירג שיוא טינ שכלאז
 אז ךימ םירופ טייז רבעה ץיק ןסכילע אלו עיל
 .ןנעק ןביירש יבאה ףירב ןנייק שד ,ןדנופב לביא
 ןהעג ךאנ ללכו ללכ 'יקסע ינייק ךיוא יבאה ךיא
 ,ןזומ ןייז 'ואופרב קסוע גידנעטשב יבאה דנוא ,ןנעק
 םעד ףױא וישכע ךיא שד 'ילוח אפורל הלהתה
 ןיא רהעז ןידע ךימ להאוו איו ,גנורסעּב רוצ געװ
 רמיא ךאנ רימ דריװ שע .יבאה ןמהענ ּוצ טכַא
 אז ,ןביירש וצ ףירב ןכילטנדרא ןנייא ראיוז רהצז
 .טטפאהב לדניװש טימ עמשי בוטבו ע"ל ןיב רהצז
 ןײז םהענגנא שיוא רביא רימ שע דריוװ שנגירביא
 ,ןמּוק ּוצ לסקעװ ףירב ןכילצטינ ןנייא ןיא ב"ש םע

 ךעלקריוו זנּוא ןענייז ןגניסעל ּוצ ווירּב ןייא ץּוח
 לָאז ןָאסלעדנעמ סָאװ ,ווירּב ערעדנַא ןייק טנָאקַאּב טינ
 ,(23 טײהקנַארק ןייז ןּופ טייצ רענצי ןיא ןּבירשעג ןּבָאה

 א ןּופ ןריטיצ רימ ןענעק עלעטש עכעלנפ ןַא
 :ּב"לקת ולסּכ 'ה טריטַאד ,ווירּב ןקידרעטעּפש

 ד"כ ןמ ובתכ ןמונגראפ רימ יטאה ךיא,
 דנוא ןטראװטנאב וצ גיפיול טייװ רבעה םחגמ
 ךיא .ןבאשרפ טייצ וצ טייצ ןופ יתבושת ןגצוװשעד
 ,ןהוט וצ דנאטש םיא טיג ךאנ טשכלאז רבא ןיב
 ןקנעד ךאנ םוצ ךימ טייקכילסעפנוא יניימ לייוו
 ןגינגב ךימ ןּומ ךיא ,טכאמ גיהעפנוא ךאנ רמיא
 שד יהעז ךיא לייװ ,ןייז וצ ךילגימ שלא ץרוק אז
 שע ,טמוק ןקנַאדג איד ףיוא שלאמרבא 'יש ב"ש
 .ןהעשיג גנוצעשגנירג שיוא אייז
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 =נּבױא יד ךיז טײרד סע ןכלעװ םּורַא ,ןינע רעד

 -ַאפ ַא רעטנַאקַאּב רעד זיא ,ץנעדנָאּפסערָאק ענָאמרעד
 טסָאקעג ןענָאסלעדנעמ טָאה רעכלעװ ,טיײײרטש -רעט
 -עגקעװַא םיא טָאה ןּוא ןדייל ןקיטסייג ןּוא טנּוזעג ליפ
 געװ ןפיוא רּוטַארעטיל ןּוא עיפָאזָאליפ רענייר ןּופ טריפ
 -יא םענוּפ ןגַארפ ןּוא ןעמעלּבָארּפ עזעיגילער עשיטקַארּפ ןּופ
 .ןּבעל ןשידיי ןכעלרענ

 עכעלטסירק יד ןּבָאה טרעדנּוהרָאי ןטנעצכַא םעניא
 ;ןדיי יד ןשיװצ טעּברַא עשיגרענע ַא טריפעג ןרענָאיטימ
 ןופ ךעלטעטש ןּוא טעטש ענענַאטשעגּפָא יד ןיא ּוליִּפא
 ,םיבּושי עשידיי ערעסערג יד ןּופ טייװ ,טּפָאריײא-לטימ
 -שפנ ַא ןּפַאכ ּוצ ןעגנערטשנָא ןרענָאיסימ יד ךיז ןגעלּפ
 ףעד ףױא טקּוקעג טינ .(2!דמש ּוצ ןריפ ןּוא לארשימ
 ןּוא רעכעלטפַאשלעזעג ,רעשיטילָאּפ רערעװש סרעדנּוזַאּב
 "ּופעג ןַאד ךיז ןּבָאהס רעכלעװ ןיא ,עגַאל רעשימָאנָאקצ
 -עג ןרענָאיסימ יד ןּבָאה ,עּפָאריאלטימ ןיא ןדיי יד ןצנ
 ךיז ןגעלפ בור סָאד .גלָאפרע םעניילק ַא רָאג טַאה
 ענעסױטשעגּפָא ןּוא עטריסַאלקעד ,עטעדליּבעגמּוא ןדמש
 ַא סלַא טכַאוטַאּב דמש םעד ןּבָאה עכלעװ ,טייל-עגנּוי
 -סגנּוטער ַא סלַא רעדָא ,ןינע-טלעג ןּוא טפעשעג םענייר
 רעדנּױזַאּב ַא .2?םיאטח עלענימירק ערעיײז רַאפ לטימ
 ,טַאהעג ןרענָאיסימ יד רַאפ רעּבירעד טלָאװ טײטַאּב ןסיורג
 ּבילוצ טינ די רענעצזעגנָא ןַא ךיז טדמש סע ןעוו
 -ייר סיוא רָאנ ,סעיגעליווירּפ עכעלטכער ןּוא עלעירעטַאמ
 רעייז ןפרָאװעג ןַאד ןּבָאה םיחלג ליפ .גנּוגייצרעּביא רענ
 - ,טכַאדעג ייז ךיז טָאה'ס .ןענָאסלעדנעמ . . .ףיוא גיוא
 רעד ןּופ ,ןסקָאדָאטרָא עשידיי עמערטסקצ יד יװ טַארּוקַא
 -טסירק ןּופ רעננעהנָא רעד ,ןָאסלעדנעמ זַא - ,טייז רעדנַא
 ןּופ טניירפ רעד ,ףלָאװ ןּוא ץינּבײל יװ ,ןפָאזָאליּפ טכעל
 ןופ רעריפ יד ןּופ רענייא ,עטנרעלעג עכעלטסירק ליפ
 רעד ,רּוטַארעטיל רעשישטייד רעד ןיא גנּורעלקפיוא רעד
 - .,ןועװ ןשילַארָאמ סירצונה וׂשי ןּופ רערעדנואוװַאּב
 -רעסיוא םעניילק ַא ןיא ,גנּוגערנָא ןַא ןיא רָאנ ךיז טקיטיונ
 -סױרַא .םוטנטסירק םּוצ ןיײנּוצרעּבירַא ידכּב ,סיוטש ןכעל
 -ריטלַאזקע רעד טָאה ןעגנּונעּפָאה עקיזָאדיד ןּופ קידנעייג
 ןאהָאי רעלעטשטפירש רעטנַאקַאּב ןוא חלג רעכיריצ רעט
 עיסימ עקילײה יד טלעטשעג ךיז רעטַאּפַאל ראּפסַאק
 יװ .ןּבױלג ןכעלטסירק ןרַאּפ ןענָאסלעדנעמ ןעניװעג ּוצ
 שטייד ןיא טצעזעגרעּביא רע טָאה טנָאקַאּב זיא'ס
 לרַאש ןטנרעלעג ןשיזיױצנַארפ םעד ןּופ קרעװ סָאד
 גנּוניימ ןייז טיול טָאה סָאװ ,םּוטנטסירק ןגצװ טעננָאּב
 ןכעלטסירק םעד ןּופ ןזײװַאּב עטסקיטפערק יד ןטלַאהטנַא
 טימ ןענָאסלעדנעמ ןגָארטעגרעטנּוא יז טָאה ןּוא ,תמא
 יּפָא טימ ןטערטסױרַא ןפָא רעדָא -- גנּורעדָאּפּפױא רעד
 םיתועט יד ןזייורעד ןּוא ןטנעמּוגרַא סטעננָאּב ןרעפטנע
 רעייז ןענעקרענָא - רעדָא ,םּוטנטסירק םענּופ תונורסח ןּוא
 טַארקָאס יו, ,ןעלדנַאה טגעװקצסנָאק ןַאד ןּוא ,טיײקיטכיר
 טלַאװ רע ןעװ ,טלדנַאהעג לַאּפ .ַאזַא ןיא טלָאװ
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 .."תמא ןּוא שיִנָאל זיאס סָאװ ,סָאד טנעקרענָא

 ןיא טלעטשעג ןענָאסלעדנעמ טָאה טירטסיױרַא סרעטַאפטל
 -ללֲאּפ םעד טכַא ןיא קידנעמענ ,עגַאל רערעװש ַא רעייז

 -עלטסירק יד ןיא ןדיי יד ןּופ בצמ ןכעלטכצר ןּוא ןשיט

 -עג ךיז טָאה רע ,ןסיײרּפ ןיא לעיצעּפס ןּוא רעדנעל עּכ

 טינ ןּוא ןקיצניג טינ ןקיזָאדמעד ןיא םַאזנייא טליפ

 גניסעל םירפא דלַאהטָאג רבה רצטסעּב ןייז .חּוּכיו ןכיילג

 יװ רעמ טשינ ןעוועג טלצוו רעכעלטסירק רעד רַאפ טלָאמעד זיא

 רעּפַאנק ַא ןייז טנעקעג ןּוא "רעּביירש - עידעמָאק; ַא

 -יל עכעלטסירק יד .טיירטש ןקיזָאדמעד ןיא רעקידיײטרַאּפ

 ,טגיירפ ןּוא רערערַאפ סנָאסלעדנעמ ,ןגָאלָאעט עלַארעּב

 ןּוא .טײז ַא ןָא טקּורעגּפָא טנעמָאמ םעד ןיא ךיז ןּבָאה
 ןּוא םינּבר עטלייצעג רצסיוא ,אפּוג ןדיי יד ןשיװצ וליפא
 ןייז לָאז סָאװ ,ןענופעג טינ רענייק ךיז טָאה ,תוליהק
 "ר ןקיזָאדמעד ןיא ןענָאסלעדנעמ ןציטשּוצרעטנּוא טיירג
 ,ןסקָאדָאטרָא עמערטקע יד עגונ זיא סָאװ .חוּכיו ןשילַאקיז
 לרוג םעד ףיוא טיירפעג טּוׁשּפ טייהרעליטש ךיז יז ןּבָאה
 / ןּוא עטרעלקעגפיוא יד ןּוא ,"סרוקיּפא רעיוסעד, םעד ןּופ
 טינ םיא ןּבָאה םיריבג ןּוא םיסנרּפ רענילרעּב עשיליּכשמ

 ןּופ ןטלַאהּוצּפַא טוורּפעג ּוליפא רָאנ ,טציטשעג טינ רָאנ

 יד רַאפ ןּוא "תועשר, רַאֹּפ ארומ קידנּבָאה ,הוּכיו םעד

 -ללּכ, ןרַאפ ןעמוקסיױרַא םעד ןּופ ןענעק סָאװ ,ןטַאטלּוזעּר

 ,(25 "לארשי-לרונ, ןּוא "לארשי

 סנָאסלעדנעמ קיטכיװ טסרעסיוא רעּבירעד ןענייז סע
 רעקיזָאדרעד ןגעװ טניירפ-עטּוג עשידיי ענייז ּוצ רעטרעוו
 שיערּבעה ןיא ווירּפ ַא ָאד ןריטיצ רימ .טײהנגעלעגנָא
 קדקדמה רפוסה אלפומה 'חבה, דימלה ןּוא דידי ןייז ּוצ
 ןסינ 'ד טריטַאד ,"ןאגו/ג) מ ןיונל ןרודגיבנ א 'כ ריהמה
 :ל"קתה

 ךיז רע טרעפטנערַאפ -- ,יתמלכנו יּתשוּבע
 שדוח ֿב"י הוש ירכזּב -- ,ןגייוש ןגנַאל ןייז רַאּפ

 םימורע ןושלו ,החצ הצילמ ,םיענה ובתּכב ינדבכ

 ינבשחי לא אנ הנהו ,רבד יתבשה אל יכנאו ,וכרדכ

 םיבר תמאּב יּכ ,יוג ירחא םכילשמו ,וירבד הזובכ
 תרומהמב יתלפנ רשא תעמ טרפב יתודרט ימוצעו

 יתדחפ דחפ .תירצונה תד ינהכמ דחא ןהּכ םע תוכוה
 יחוצנו יחוכו לכמ יכרד יתרמש ימי לכ הנה .ינתאיו
 ,םימעּפ המכ הז וניאר רשאכ .וליעוי אל יכ ,תותדה

 ּבילּוצ) ..תונוש תותד ילעב וחכותיו וקבאתי םא

 טזָאלעגסױרַא רעּבעגסױרַא רעד טָאה רּוזנעצ רעד
 םהילא השקה ימ (שזַארפ רעד ןּופ ףוס םעד אד

 לע בישהלו רבדל לתולחה רשא ירחא הנה !םלשיו

 ,איהה הנומאה ישנא לכ הנה ,אוהה רהמנה ירבד
 תמהב אב הז ,ילע ותש ביבס ,הנימיב םיכמותהו

 זגרי הז ,םיקלחו םיבוט םיכר םירבדב אב הזו ,וחּכ
 -ירטמ המה ךכ ןיבו ךכ ןיבו ,םכרד הז יכ ,קתשי הזו

 יתחטב ינאו .םהיתומולחו םהיובדב יתוא םיד
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 פבלב ןתיו ,ותמחלמל ליח ינרזאי אוה ,יזועמ םיהלאב

 .0?"שובא אל יכ צדאו ,רבדא רשא תא

 ןקיבלעז םעניא ןוא עגַארפ רעקיּבלעזרעד ןגעװ |
 ֹוירּב ןייז ןיא ןצרעה ןנחלא ּוצ ךיוא רע טּביײרש טסײג
 : א"לקתה ןושחרמ ה"כ "קשע ןּופ

 ,ואלג ןייא טופסיד ןיא ךימ כיא םוראװ,
 כימ יטעה ךיא רונ יטלאו ךיא ?כימ איז ןגארפ
 ל"ת יא יבאה ךאנ .ןואלג ןיא רהעמ שאװטע
 ךימ ירהעק ךיא .ףיורד הטרח ינײק ןלאל הלהתנ
 עקידנטײדַאּבמּוא ןּוא עכעלצּונמּוא) ןקעטראש איד ןא
 ןבעגגשיורה ךימ רדיו איד ,טינ יללא ןרעכיּב
 ,להאוו טפיירגב ודקדקב חֹומ ול שיש ימ ,ןדרעװ
 ימֹוקּב ךיא ןתי ימ .ןייז םעט ילב 'ירבד שע שד
 ,רדיו ךיא יהוט הז ,טיהנגעלג יכלאז ינייא רדיוו
 רכנאמ טאה .יבאה ןהאטג להאמ שזיד כיא שאו
 יביולג ךיא .ןזומ וצ ןגייוושליטש סללא וצ טביולגג
 תא שדקל ןאמ שאװ ,יקנעדב ךיא ןעװ .טינ שע
 ראג ךיא יפיירגב אז ,טזיא גידלוש ןהוט וצ םשה
 ןעמל ,ןאיירש רמיא ונמע ינבמ יכנאמ אז איו ,טינ
 ךיוא .ןביירש ןופאד רהעמ טשינ לאז ךיא ,םשה
 שד ,ןהאטג ןרעג טינ ,עדוי םשה ,שע ךיא יבאה
 ינוצר יתלטב .יבאה טכאמג זאל טופסיד םופ ךימ
 יטעה אז ,ןגנאגג ךאנ רימ שע ירעוו .םירחא ןוצר ינפמ
 .ןללאו ןבעג הבּושת ירדנא ץנאג ינייא

 טָאה ןָאסלעדנעמ זַא ,רימ ןעעז תורּוש רָאּפ יד ןּופ
 רעד טימ רָאנ טינ ףמַאק ןרעװש ַא ןייטשּוצסױא טַאהעג
 -ייא יד טימ ץלַא רַאפ רעירפ רָאנ ,טלעװ רעכעלרעסיוא
 -ג8 ןַא טַאהעג ןּבָאה עכלעװ ,םיגיהנמ ןּוא םיסנרּפ ענעג
 יב ןטלַאהעג ךיז ןּוא "םשה שודיק, ןגעװ ףירגַאּב רעד
 קורד רעייז רעטנוא ."גייווש ַא ןכַאמ, ןּופ קיטקַאט רעד
 -כָאנ קימעלָאּפ ןייז ןסייררעּביא טזּומעג ןָאסלעדנעמ טָאה
 רַאפ הליחמ ןטעּבעג םיא ייּב טָאה רעטַאּפַאל יװ םעד
 וַא ןעעזרעד טָאה רע יװ םעדכָאנ ןּוא טירטסױרַא ןייז
 .זָאלקעװצ זיא סרע"ירש עטסּוּפ טימ ּחוּכיו ַא ןריפ

 ןעגנואוצעג ןעװעג ןָאסלעדנעמ ויא טּוּפסיד ןתלּב
 ַא זיא רע זַא ,ןסקָאדָאטרָא יד ןקיאּורַאּב ּוצ לֹּכ םדוק
 ,בתּכּבש הרוּת ןיא רָאנ טינ טּבױלג רע זַא ,דיי רערשּכ
 .הּפ"לעּבש הרוּת ןיא ךיוא רָאנ

 -חאה יתבושּת 'יש ּב"של רהאווצ יטעה ךיא,
 ּוצ רע טּבײרש - ,טקישעגּוצ (28חוכיוה רמגו הנור
 -ּפייל וצ ראוו איז ןייללא -- ,?"קתה רעמוז ןעננחלא
 אולא דנוא ,ןאכ רשא ןמוקב וצ רהע טסאפ גיצ
 ךותמ .ןרכיירב םנחב טינ טשאפ איד ךיא יטלאוו
 שד ,ןהעזרע ךילטייד יש ב"ש דריװ תאזה הבושתה
 ל"זח ירמאממ 'א רמאמ ,ןיּב טנרעפטנע טייוו ךיא
 למכחמ שיא ןיאו ,ןרהעלקרע וצ יקעטראש רפ ו"ח
 דלוש יטעה שזיד רימ רעד ,ימע 'יחכותמה תומואה
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 טכאמג גנוגילשוא ישלאפ רזיד ירבדמ רדא ,ןּבעגג

 אז ,ירעװ ןזעװג גנוניימ יניימ שזיד ןעװ .יטצה

 14812146 םנושלּב ,יארק שלא אי ךימ ךיא יטצה

 ,דוע ךיראא אלו .ןזימ ןבעגנא םּהעקנתנ(6 ינּבר אלו

 ,ןהיטשרפ להאוו ךימ דריוו ,ןיבהל בל ול שיש ימ יּכ

 לארשי ילודג ידי לע ומיכסה ןרבדל היארונ ל"רּו

 .(29 "יתבתכ רשא לֹּכ לע הבוט יל וריזחהו ,הרותה ירש

 -נענָאטַאּב ןּוא הנּומא רעשידיי רעד ןגעוו קידנדער
 רעד דמערפ זיא ריא זַא ןּוא טנַארעלָאט זיִא יז זא ,קיד
 -ַארט יד ףיוא ךיז רע טציטש ,םזיטילעזָארּפ ןּופ קנַאדעג
 -לּודג ןויּב ןָא ךּומלּת םענופ ,ןטעטירָאטױא עלענָאיציד

 ײּב ןענייז טייצ רעד ןיא ןיוש ,(30 ןידמע בקצי 'ר רודה
 ,ןעקנַאדעג יד ןרָאװעג רָאלק ןּוא ףייר ןענָאסלעדנעמ
 -ַאזּורעי ןייז ןיא טלקיװטנַא רעטעּפש טָאה רע עכלעו
 רע .ללכּב םּוטנדיי ןּוא הנּומא רעשידיי רעד עגונּב "םעל
 טמַאטש עיגילער עשידיי יד זַא ,אלמ הֹּפֹּב עידומ זיא
 םּוצ טנעָאנ רעַײז תמא טײטש יז ;לכש-ןשטנעמ ןּופ טינ
 ךָארג רעּבָא זיא טייקסיורג ריא ,םזילַארּוטַאנ ןּוא םזיאצד
 -יטש םירקיע עריא ;"םימשה ןמ, זיא יז סָאװ ,םעד ןיא
 ןּוא ,תוריּתס ןָא ,םיטרּפ עלַא ןיא הריקח רעד טימ ןעמ
 יד ןצעזעג עריא ןענעקרענָא ךיוא זּומ רשיה-לכש רעד
 ,רענגעק ענייז רָאפ םיא ןּפרַאװ סע עכלצוו ,ןעגנּוקידלּושַאּב
 ןיא זַא ,דצ (םצ 14619616) סעלעּבלעק ר"ד ןּופ סרעדנּוזַאּב
 ,"גגּורַאּבנעפָא, יד רע טנקייל "ןטפירש עשיפָאזָאליפ, ענייז
 .ךעלרעכעל ןענייז

 ןיא יללעטש רנייא ןא ךילמהענ יגאז ךיא,

 ק"שע ןצעננחלא ּוצ רע טּביײרש - ,ןבירב ןעניײמ

 עפעירּב, ענייז ףיוא קידנזייוונא ,ב"לקתה ולסּכ 'ח

 --,165 .ז ,1 ,ןטֿפירש .זצג) "ןעגנודניפּפמע יד רעּביא

 ןאיווט איז ,גנווראבנפא ןּופ טכינ

 ןעמאזוצ םיא יללעטש יזיד רֹּבא איז ןּבאה .רנײק

 ןעד טשרע טשבלעזאד יבאה ףךיא ?ןועלג גנאה

 ,טגילרדיװ הראשהה ישיהכמ תעדל דראמ טשבלעז

 טזיא רבא ףוסל .תותדה ילעב תעדל ךיוא ןאדאז

 "אמ תעדל דראמ טשבלעז ןעד ךיא איו ,ידיר איד

 רניק איז ןעװ ,יטלאוו ןגילרדיוו הראשהה ינימ

 רד גנוניימ רד ךאנ יוװלא ,ןאיורט גנורהאבנפא

 ַאי ךיא זומ ףיורד טראוװטנא רד ןיא .ןטסיעד

 ךיא יגאז רעהאד .ןכעיפש םתעד יפל גידנעטשּב

 ןעוו .רנייק ןאיורט איז ,גנורהאבנפא ןופ שטכינ

 ,טמינ גנאה ןמאווצ םעד שיוא יטראוו יגינייא ןאמ

 אז .ליוװ ןאמ שאוו ,ןזייווּב ךילפערט ןאמ ןאק אז

 אל טטּפיוהּב טאה ה"ע ךלמה דוד ןגאז ךיא ןאק

 ,'ז ,ד"צ םילהתנ בקעי ידלא ןיבי אלו הי הארי

 ךיא דנוא ,טלדנאהג ךילרהענוא טסייה שד ןייללא

 טימ ,טרא יכילדערנוא איד סיולב שד ,ןגאז ןנהיא זומ

 ,ןטלאהגבא ךימ ,טרהיפ ןא ילּבלעק רד ךימ רכלעוו

 ֹווירּב עשידיי ענייז ןֹוא ןָאסלעדנעמ השּמ

 ,"ךעלעּבלעק עשידיי,
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 ףריװ ,ודקדקב חומ ול שיש ימ .ןגילרדיוו וצ ןהיא
 -בלעק רד דנורגנוא ןעד דנוא ,ןגאלש ךאנ טשרע
 ."ןדניפ טשבלעז גנוגידלושב ןשיל

 טּבײרש -- ,טרהיפגנא יז ןשד ,רמאמ ןעד;,
 ןיא -- ,תוריקח סננחלא ףיא הבּושתּב רעטייװ רע
 -כיו דנוא ןטוג ןענײז טאה (31לוק תבב ןיחיגשמ
 ןללאז רימ ,לארשי תד רקעו ללכ והז .דנורג ןגיט

 ,ןאיורט לוק תב {ןכש לכמוו ש"כמו האובנ רנייק
 שרדמ דגנ וא ,הרותבש תחא הוצמ דגנ איד
 ייש ידידי ןײצי .טפיול תודמ ג"י פ"ע 'ימכח
 אצמיו ,הנשמ ס"ש לע ושוריפל ם"במרה תמדקהב
 ."ושּפנל עוגרמ

 טקנוּפדנַאטש סנאטלעדנעמ רימ ןעעז רערָאלק ליפ
 ּוצ ווירּב ןטייוצ ַא ןיא ציגילער רעשידיי רעד ףיוא
 -ַאמעד יד לָאמַארעדיװ טרירַאּב רע ןכלעוו ןיא ,ןעננחלא
 טסיטעלפמַאּפ ןשישטייד םעד דצמ ןעגנוקידלּושַאּב עשיגָאג
 יד ףױא זמרמ םזַאקרַאס טימ ןיא ןּוא עלעּבלעק ר"ד

 סָאװ ,ןסקָאדָאטרַא עמערטסקע יד
 םיא ןקידלּושַאּב ןּוא השעמ רעצנַאג רעד ןּופ האנה ןּבָאה
 ,תוסרוקיּפא ןיא

 רע טּביירש - ,ונמש ינבמ שלבלעק יד רֹּביאמ
 ךיא (ךַאל") יריקאמ - ,א"לקתה בא םחנמ א"י םיא
 איד זומ שנעמ רגיטפנינרפ ןייא ןעד ,כילצרעה ךימ
 יַּפַאלּפ) שרצעווש רגידנעטשרפנוא שזיד טייהנרבלא
 ןגעלפ טּפיוה רביא .ןהעז ןייא דלאב ראג ןסרעל

 שד דנאמעי טכַײל ראג ןגאלאצהט טרפבו 'ירצונ

 -ער יטראבנפאג ירהיא לייוו ,ןגידלושּב וצ סומסיעד
 ןכילריטאנ רד וצ ליפ כילקערשרע ראג ןאיגיל
 יד ודיװ דנוא רֹּביא שד ,טאה ןהוט וצ וצ וצניה
 .ּתמא תרות ונל ןתנ רשא 'ה ךורב לבא .טזיא טפנונרפ
 הלעמל וא לכשה דגנ איד םירקע ינייק ןּבאה רימ

 רד וצ וצניה רעמ טשינ ןהוט רימ .ןייז לכשה ןמ
 םיטּפשמו 'יקהו תוצמ שלא ןהאיגילער ןכילריטאג
 לע 'ידסוימ ונתד ידוסיו ירקע לבא .ל"ת םירשי
 יתמאה ןויעהו הריקחה םע 'ימיכסמו לכשה ינדא
 תלעמ והזו .ללכו ללכ תקולחמו הריתס ילב ,דצ לכמ

 .תובזוכה תותד ראש לכ לעמ יהלאהו יתמאה ונתד
 שעד םירקע ירזנא יללא ןדרעװ םירצונה

 ךיראא אלו ,..ןגידלושב סומסילארוטאנ וא סומסיעד

 ינב .רוסחמל ךא 'יתפש רבד הלא לכב יּכ הוב
 ןייא טשבלעז ןופ שעללא שזיד גילליב ןטלאז ונמע

 ונימכח ירפס לכו ,ונתראפתו ונתלהת איה יכ ,ןהצי

 ."הזמ 'יאלמ

 םעד ןטלַאהטנא עכלעװ ,ןטַאטיצ רָאֹּכ עקיזָאדיד
 רשפא ןטלַאהטנַא ,ןענַאסלעדנעמ השמ ןּופ "ןימאמ ינא,
 החּפשמ רענעגייא ןייז ןּופ םזיגַארט םוצ לסילש םעד ךיוא
 -ןייו םעד ןיא גנּוגעװַאּב-דמש ןּוא -םרָאפער רעד ןּופ ןּוא
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 ןּוא ןדמל רעד ןָאסלעדנעמ ,?לכּב טרעדנּוהרָאי ןטנעצ
 רעד ןּופ טסייג םעניא ןסקַאװעגפיוא זיא סָאװ ,ןימאמ
 זיא סָאװ ,"םירפס עקיליײה, יד ףיוא ,עיצידַארט רעשידיי
 -עג, ןּופ ףָאזָאליפ רעשיּפיט ַא ןעװעג ךיוא קיטייצכיילג
 ףיט טָאה ,גנורעלקפיוא ןּוא "דנַאטשרַאפ-שטנעמ ןטנּוז
 יִּבגל עיגילער רעשידיי רעד ןּופ תולעמ יד ןיא טּביױלגעג
 ּוצ תלוכיב ןעװעג זיא ןיילַא רע .סעיגילער צרעדנא
 ןציטש עיגילער רעשידִיי רעד ןּופ םירקיע יד זא ,ןזײװַאּב
 טימ םָאקלּופ ןעמיטש ייז זַא ןּוא רשיה-לכש ןפיוא ךיז
 ןעד טָאה .עיּפָאזָאליפ רעקידתמא ןּוא רענײמעגלַא רעד
 טסעפ ןּבײלּב טנעקעג "ןימאמ ינא, רעקיזָאדרעד רעּכָא
 צקידרעטייוו יד ןּוּפ ןדיי עשישטייד עטרצלקעגפיוא יד ייּב
 טַאהעג ,םיאנּת ערעדנַא ןיא טּבעלעג ןּבָאה עכלעוו ,תורוד
 -רַאּפ ,טסייג-טייצ רעדנַא ןַא טליפעג ,גנּואיצרעד ערעדנַא ןַא
 יַאּב ללכּב ךיז ןּבָאה ןּוא עיפָאזָאליפ ערעדנַא ןַא טגָאמ
 -עג ןּוא ןתמא צנייז ןּוא רשיה-לכש םּוצ שיטּפעקס ןגיוצ
 ןייז טנעקעג ןעד טָאה !זַאטסקע ןּוא קיטסימ ךָאנ טצכעל
 י-צר-יונּתראפתו ונתלהּת, יד ןּוא טלוקיײונּתרחּב-הּתא , רעד

 טשינרָאג םעד ןּופ ןּבָאװ סָאװ ,יד רַאפ ןּומ ַא עיגיל
 עטצעל יד ןיא ןיוש !טליפעג טשינרָאג סָאד ןּוא טסּואוװעג
 ןעעזנייא טזּומעג ןָאסלעדנעמ טָאה ןּבעל ןייז ןּופ ןרָאי
 רָאנ ךעלסילשסיוא םּוטנדיי םעד ןדנירגַאּב ןּופ הנּכס יד
 ."עיגילער, רעטסַאפעגפױא-לַאנַאיצַאר ןּופ סיזַאּב ןּכיוא
 רעד ויסערּפעד טקריװעג טשינ טָאה יצ ,טסײװ רעװ ןּוא
 עיציזָאּפ ןייז זַא ,ליפעג רעפרַאש ןּוא רעמּוטש רעכעלרעניא
 ,ןּבעל ןקידנזױרּב םעד יּבגל זָאלטכַאמ ןּוא ךַאװש זיא
 יַאלּוקעס רעמ ןּוא רעמ ץלַא גָאט ןדצי טימ טרעװ סָאװ
 ,רעּפרעק ןייז ףיוא ןּוא בצמ ןקיטסייג ןייז ףיוא ,טריזיר
 ?ץק ןייז ןעװעג ברקמ טינ סע טָאה יצ ןּוא

 -עג ןָאסלעדנעמ ךיז טָאה 1766 רָאי םעניא ךָאנ
 תוסרוקיּפא רעטנעװקעסנָאק רעד טימ םינפילא-םינּפ ןּפָארּט
 ןשיװצ ןּוא הביבס רענעגייא ןייז ןיא ןגלָאּפ צריא ןּוא
 םיא ןשיװצ ץנעדנָאּפסערָאק יד .םידימלּת ענעגייא ענייז
 ןרעטיּב סטנַאק טימ דָארג ןּבױהעגנָא ךיז טָאה ןטנַאק ןּוא
 טנעדּוטס םעד ,דימלּת סנדייּב רעײז ןגעװ ןוּבשחוןיד
 איסהיופּב סרוקיּפא ןַא ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,ץרעּפמּוג ןָאעל
 ןָאסלעדנעמ ,(32 תוצמ םּוש ןייק טנעקרענָא טינ טָאה ןּוא
 .ַאֹּב ןוא רעגנּוי ןייז זַא ,ןעעזסיורָאפ טנעקעג טינ טָאה
 ַא ןרעװ ּוצ טמולהעג טָאה רעכלעװ ,דימלּת רעטּבַאג
 ּוצ ןפלַאהעג טָאה רע ןעמעװ ןּוא ןָאטלעדנעמ רעטייווצ
 רעגרעּבסגינעק ןיא ןטערטנײרַא ןּוא גנודליּב ןעמּוקַאּב
 ,1782) ןּבעל ןייז ייּב ךָאנ ,רעטעּפש טצוװ ,טעטיסרעווינּוא
 -ײלצנַאק, ַא ןּופ עלעטש ַא ףיוא םּוטנדיי םעד ןטייּברַאפ
 יװָאנישט-זיצקַא ןימ ַא ןרעװ -- "טנעטסיסַא-סנָאיצקעּפסניא
 ןּוא טײקשידיי יד ןפרַאװּפָארַא זייוװכעלסיּב ןּוא -- ,קינ
 רעד ןּופ רעטסיימ ןטריטוּפעד, ַא ּוצ זיּב ןרעטעלקפיורַא
 עימעדיּפע-דמש יד ."ןסיײרּפ-טסעװ ןיֵא עשזָאל-רעיומיירפ
 ,רעטכעט סמיפיקּת ןּוא סמיריבג רענילרעּב יד ןשיוצ

 236 ווירּב עשידיי ענייז ןוא ןָאסלעדנעמ השמ

 יַּּפ ןטעלָאּפע יד ןּופ ןרעװ טדנעלּברַאפ ןגעלּפ עכלעװ

 עטמאַאּב-הכולמ יד ןּופ ןלּוטיט ןּוא ןריציּפָא עשיסיירּפ יד
 ןגנוי ןדעי רַאפ ןרילּוטיּפַאק ןגעלפ רעצרעה סנעמעוו ןּוא
 -גיווצ טפרַאדעג טָאה ,(33זױה רעייז ןיא חרוא ןּכעלטסירק
 -שיד" ןייז ןגעוו ךיז ןטכַארטרַאפ ּוצ ןענָאסלעדנעמ ןעג

 -ריװ ןּוא טייקיטכיר ריא ןגעוו ,עיצּפעצנָאק רצזעיגילער

 : ,טּפַארק-סגנּוק

 - 4785 ה"מקתה תבט ט"כ ןּופ ווירּב ןייז ןיא
 -געמ טּבײרש - גנּולמַאז רעזנוא ןיא ןטצעל םעד

 האווצ רעד טימ עטכישעג רעטנַאקַאּב רעד ןגעװ ןָאסלעד
 םעד רַאפ שיּפיט ןעװעג זיא עכלעוװ ,קַאזיא סעזָאמ ןּופ
 רעטרעלקעגפיוא רעשידיי רעד ןיא טייצ רענעי ןּופ טסייג

 השמ 'ר ףיִקּת ןּוא ריבג רענילרעּכ רעד .ןסיײרּפ ןיא הביבס
 יײװצ טימ ךָאנ טאה ,קַאויא סעזָאמ ךיוא ןפּורעג ,ןפלה
 ןּבירשעגנָא (1776סיַאמ ןט13 .טשצג) הריטּפ ןייז רַאפ רָאי

 סקעז ענייז ןּופ ןרעדעי טזָאל רע רעכלעוו טיול ,האווצ ַא
 ַא - םעד רעסיוא ןּוא רעלָאט 96.000 ּוצ השּוריּב רעדניק
 ַא ןּופ םוּכס ןיא (סימָאקיעדיּפפ השּוריה-ןרק ןרעדנּוזַעּב

 טינרָאג ןלעװ סע ןכלעװ ןּופ ,רעלָאט ןָאילימ לטרעּפ

 טינ; ןלעװ סָאװ  ,ענייז רעדניק ענצי ןעמּוקַאּב ןענעק

 ,רעטּכעט ייװצ ענייז ."עיגילער רעשידיי רעד ייּב ןּביילּב
 -עג הנותח ןּוא טדמשעג טוט ןייז ךָאנ ךיז ןּבָאה טכלעוו
 "נא יד ןּוא לעקנּור-ןָאפ טננַאטײל ןרַאפ ענייא -- טַאה

 טינ ךיז ןּבָאה ,עזָאּבךָאפ רָאסעסַאירעמַאק ןרַאפ ערעד
 ַא טרעדָאפעג ןּבָאה ןּוא רעלָאט 96.000 יד טימ טנגּונגַאּב

 ןגעוו טריפעג ןּכָאה יײז ;השּוריה-ןרק םענופ ךיוא קלח

 טָאה רעכלעו ,סעצָארּפ ןטלקיװרַאפ ןּוא ןגנַאל ַא םעד

 ,24הרשּפ ַא טימ 1887 ףוס טקידנערַאּפ ךיז

 - ,רטכעט ידייב ינייז ןפלח השמ 'ר,
 ווירּב ןטנָאמרעדנּבױא ןייז ןיא ןָאסלעדנעמ טּביירש
 ןאיגילער ןבאה - ,ןינע םעד ןגעװ ןעננחלא ּוצ
 ,ןללאו ןסיוטשמוא האוצ איד דנוא ,טרדנצרפ
 ,טרדנערפ ןאיגילער שד דניק ןייא רכלעוו יגעמרפ
 איז דנוא ,ןדראוו ןסאלשגשיוא סימאקיעדיפ םופ
 טּפשמ שד ןצנאטשניא יכילטכירג יללא ךרוד ןבאה
 ןצנעטנעס ןטללעפג ןעד ןופ ןטפירשבא, ."ןרהאלראפ
 ךיא ןאק - ,רעטייו םיא רע טּביירש -- ,ןתוטלחהו
 ײּברעד ןֹוא ."ןגנאלרפ שע איז ןעװ ,ןקיש ןנהיא
 :גנוקידירפאב ןופ ליפעג א טימ סיוא רע טפור
 "!ידנאל םשיסיירּפ ןיא ץיטסוי יד אייז טנגעעזעג

 םעניא טּבױלגעג ןּבָאה םיריבג רענילרעּב עטלַא יד
 תונרק יד ךרּוד זַא ,טפָאהעג ןּוא תואווצ ערעייז ןּופ חוּכ
 -ּוצ ןענָאק ייז ןלעװ ןגעמרַאּפ ןּוא טלעג ךרּוד ,השוריה
 ןָאסלעדנעמ ןּוא -- ,םּוטנדיי םּוצ רצדניק ערעײז ןדניּב
 ןּופ רשוי םעניא טּבױלגעג ןּוא טּכָאהעג טָאה ןיילַא
 ןגעק טנגוי עשידיי יד ןציש םייּב ץיטסּוי רעשיסיירּפ רעד
 -שיטילָאּפ ןּוא רעטרעלקעגפיוא-שיפָאזָאליפ רעד ,רע .דמש
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 -יסקָאדָאטרָא תמא רעד ךיילגּוצ ןּוא רעלַארעּביל
 רעד טגַאװעג טייצ-טנגּוי ןייז ןיא טָאה רעכלעװ ,די רעש
 ןגעק ןטערטּוצסױרַא ךצלטנפע דנַאלשטיײד ןיא רעטשרצ
 -ַאמָאקנַארּפ ןּוא עיזעָאּפ ןייז רַאפ ןסיורג םעד ךירדירפ
 ןיוש קידנעייז ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טָאה -- ,עינ
 סכרַאנָאמ םעד יירט טלמַאזעג ,ןגָאלשעגרעדינ ןּוא ךַאװש
 "עג ןּוא טייקשידיי ןּוא ןדיי עגונּב תוטלחה עלַארעּביל
 ...ץיטסּוי עקידרשוי ןייז טשטנעּב

 38 ֹװירּב עשידיי ענייז ןוא ןָאסלעדנעמ השמ

 טנָאסלעדנעמ ןגעװ ערעזנּוא גנּו,דנַאהּפָא עקיזָאדיד
 ןּופ טרעװ םעד טזײװַאפ ץרעה ןנחלא בורק ןייז ּוצ ווירּב
 -שירַארעטיל םענּופ ץנעדנָאּפטערָאק רעשיערּבעהשידיי ןייז
 סלַא ,טרעװ ריא ךיוא יװ ,טקנוּפדנַאטש ןשיגָאלָאליפ
 -קַארַאכ רעויטקעיּבָא ןַא רַאפ לַאירעטַאמ רעקיטכיװ ַא
 הביבס ןייז ,ןּבעל ןייז ןּוא ןענָאטלעדנעמ ןּוּפ קיטסירעט
 .טייצ ןייז ןּוא

 ןעגנּוקרעמַאּב
 ןטּבַא סַאמָאט טימ ץנעדנַאּפסערָאק סנָאסלעדנעמ 4

 -ָאקינ ךירדירפ טימ טשרעּוצ ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא זיא
 ענייז טימ רעטעּפש ןּוא ,1771 רָאי םעניא ןעגנּוקרעמַאּב סיַאל
 -ָאק ןייז 1782 רָאי םעניא תורעה ןּוא תופסוה ענעגייא
 ךרּוד ,1789 רָאי םניא טשרע -- ןגניסעל טימ ץנעדנָאּפסער
 ,לרַאק רעדּורּב סגניסעל

 סעיּפָאק ןּוא ןפרואװטנַא-ווירּב עטשרע יד ןּופ לָאצ יד
 -רַאפ ןיא זיא ּהשּורי רעשירַארעטיל סנָאסלעדנעמ ןיא
 רעייז ווירּב ענעּבירשעגנָא לָאצ רעסיורג רעד טימ ךיילג
 עכלעזַא רָאנ טיהעגּפָא טָאה רע זַא ,טזײװַאּב ןּוא ןיילק
 -ַארעטיל ַא ,גנּוניימ ןייז טיול ,טַאהצנ ןּבָאה סָאװ ,ווירּב
 ןפרּואװטנַא-װירּב עקיזָאדיד ןּופ טסקעט רעד .טרעװ ןשיר
 ייּב ןּוא ,לַאניגירָא ןיא יװ רערעדנַא ץנַאג ַא טפָא זיא
 ּוצ קיטיונ זיא וירּב ענייז ןּופ עּבַאגסױא רעשיטירק ַא

 ליפיװ ףיוא .טייוניש ענעדיישרַאפ יד ןעניז ןיא ןּבָאה

 -עג ענייז ןּופ עּבַאגסיױא יד לָאמטּפָא זיא שירעריפרַאפ

 ּוצ זיא ,ווירּב עטקּורדעג טרָאד יד ןּוא ןטפירש עטלמַאז
 ענייז ווירּב עטסקיטכיװ יד סָאװ ,טקאפ םעד ןּופ ןעעז
 טרָאד ןענייז (טיײרטש-רעטַאּפַאל טעד ןגעוו ןרעטַאּפַאל ּוצ

 טיול רָאנ ,לַאניגירָא םעד טיול טינ בור סָאד טקורדענּפָא

 סָאד ןיא ייּברעד ןּוא ,סעיּפָאק ןּוא ןפרואוטנַא עטשרט יד
 .ז ,3 דנַאּב ,ןטפירש עטלמַאזצנ;) ןזיוװעגנָא טינ ּוליּפא

 -יפעג עכלצעוו ,ןרעטַאפַאל ּוצ ווירּב-לַאניגירַא יד .(107-1
 -לימַאפ) קעטָאילּביּב-לַארטנעצ רעכיריצ רעד ןיא ךיז ןענ
 רעמּונ ,520 דנַאּב ,טּפירקסונַאמ * רעטַאּפַאל ,וװיכרַא-ןצי

 -רַאפ ,טסקעט ןטקּורדעג ןטימ ץנַאג טינ ןעמיטש ;(0
 רַאפ קיטכיוו דָארג ןענייז סָאװ ,סעלעטש ציינ ליפ ןנָאמ
 חלג ןכעלטסירק ןטימ ןסרעװָארטנָאק עטַאקילעד ענייז

 ןּוא רעשידיי רעד ןּופ תונורסח ןּוא תולעמ יד ןגעװ
 .עיגילער רעכעלטסירק

 -נעמ ןּופ ווירּב רעטנַאקַאּב זנּוא רעטשרע רעד (2

 זיא (ז"כקּת ירשּת ז"כ ןּופ ןידמע בקעי 'ר ּוצ ןענָאסלעד
 תוקבאתה רפס , םעניא ןּבעל ןייז רַאפ טקּורדעגּפָא ןעוועג
 ,"םת שיא בקעי םע הדש (רצ"תבש ןתנוי רעצישּבייא) שיא
 ןּופ ווירּב רעטײװצ רעד ןּוא ,ב"סק ףד ,1769 אנָאטלא
 ןּופ לייט ןטייוצ םעניא -- (ד"מלקת תישאוּב 'ּפ ק"שע

 ,ל"גפ) 'חפ -- זּפ ףד ,1770 אנָאטלא ,"ץ"בעי תליאש,
 ןּוא 356 .ז טסער ןּוא 554 - בקעידװּב 1226 .1 ,רענדעצ

 עז הרובק רעקיטייצירפ ןגעװ ץנעדנָאּפסערַאק ןייז 8. 
 -חיעק ןּוא ד"עק - ט"סק זיו ,ה"מקת ,"ףסאמה, םעניא
 ,ז"פק

 ,הלּכ ןייז ּוצ ןענָאסלעדנעמ ןופ ווירּב לייװצ יד 6

 ןַײז ןופ טקּורדענּפָא ןענייז עכלעװ ,ב"כקת ירשּת ןּופ
 רָאטעּפָארּפ ןּוא רעשרָאּפ-עטכישעג ןטנַאקַאּב םעד ,לקיניײא
 ווירּב דנַאּב םעניא ,ןָאסלעדנעמ ןמינּב גרָאג ןָאּב ןיא
 -לַאניגירָא רעד ןיא טינ ךיז ןעניפעג ,(421-419 טייז)
 -ווירב עצנַאג יד .הלּכ רעד ּוצ וװירּב ענַייז ןיּפ גנולמאז

 ןיא טנָאמרעד טינ טרָאװ ןייק טימ ללכּב טרעװ גנולמַאז

 =עפוצ ןטיול ,קרצװ עטלמַאזעג ענייז ןּופ עּבַאגסיױא רעד

 עטנַאסערעטניא קינייו "יװצ יד ןּוּפ רעטקַארַאכ ןקיל

 טינרָאג טָאה לקיניא ןייז זַא ,ןײטשרַאפ ּוצ זיא ווירּב
 ,גנולמאז-ווירב אזַא ןּופ ץנעטסיזקצ רעד ןגעװ טסּואװעג

 ,גנילרעזייק .מ רענעק ןּוא ףַארגָאיּב רעטסעּפ ןייז ךיוא
 ייורפ סקַאמ ר"ד ןּוא ןַאמּפיױק דוד רָאסעּפָארּפ ךיוא יו
 ןּוא םיִא ןגעװ ןטעּברַא ערעײז ןיא ןּבָאה לַאטנעד
 ,וירּב יד ןגעװ טנָאמרעד טינ םיבורק ןּוא החּפשמ ןייז
 -סיזקע ווירּב עכלעזַא זַא ,טסּואוװעג טיגרָאג ןּבָאה ייז לײװ
 םיתועט ליפ רעייז טזָאלעגּוצ רעּבירעד ןּבָאה יז .ןריט
 טציא ןוּומ ןלעװ עכלעװ ,תורעשה עטדנירגַאּבמּוא ןּוא
 םּוצ המדקה רעד ןיא ,1907 ןיא טשרע .ןרעװ טריגערָאק
 ,016 18זתג6 ץרעּפמָאג עילימַאפ רעד ןגעװ ךּוּב ןקיטכיוו

 (טסזװקסע2 ,טסת 2704. םז. 02016 !אגט!תוּבתת טת0 תז. 1124

 ןרעה יד לַאטנעדיױרּפ ר"ד טקנַאד תעסשססת?8ת!, ?ע/תז.,+ 7

 .נעמ"ןָאפ ץנַארּפ ןּוא ידלָאטרַאּבךָאסלעדנעמ-ןָאפ טסנרע
 ןצונַאּב ּוצ שינצּביױלרעד רעייז רַאפ ןילרעּב ןיא ןָאסלעד

 .(0 טייז) הלּכ ןקיז וצ ווירב סנָאסלעדנעמ השמ טימ ךיז

 םעניא טכַאמ רּבחמ רעד עכלעו ,גֿגוקרעמַאּב רעד טול

 ,סױרַא רעּבָא ךיז טלעטש ,(4 הרעה ,191 טייז) אפוג ְךּוּב

 ןלַאניגירַא יד טינ טַאהעג ךיז רַאפ טָאה רע זַא

 טקּורדעג גנּוטעּברַצַאּב עש טײד ַא רָאנ ,טסּבלעז

 א ןּופ (ךיורּבעג ןטַאװירּפ ןרַאּפ רָאנ טּפירקסּונַאמ סלַא
 ר עגײג גיװדּול עכלעװ ,ווירב עקיזָאדיד ןּופ לייט
 זיא סָאװ ,ןָאסלעדנעמ עילימַאפ רעד רַאפ טכַאמעג טָאה
 ,ןציטָאנ יד .םּוטנדיי ןּופ ןעגנַאגעגקצװַא ןעװעג גנאל ןיוש

 "עליד רעד טיול טכַאמעג טָאה לַאטנעדיױרפ ר"ד עכלצעוו

 -ייג ןּופ גנוטעּברַאַאּב ףעקיטרַאנעילימַאּפ ןּוא רעשיטנַאט
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 ךיז ןקיטױנ ,ןמס םעד ףיוא ןריפסיוא ענייז ןּוא ןרעג

 עקיטכיו ןיא ןּוא גנּוטעּברַארעּביא ןַא ןיא טציא ךיז

 .תוהגה
 ןּופ לייט ַא רָאנ ןּבָאה רעדניק סנָאסלעדנעמ 4

 -עּביא רעד ,ךיז רַאפ טזָאלעג השּורי רעשירַארעטיל ןיי
 טּוׁשּפ זיא - ,לשמל ,קעטָאלּביּב ןייז - לייט .רעקיר
 טקנעשעצ ןּוא טלייטעצ שילַאדנַאװ רעדָא ,טפיוקרַאפ
 -ןטּפירקסּונַאמ רעד ןיא ,רעטָאפ רעייז ןּופ ןורּכזל ןרָאװעג
 "עג ןילרעּב ןיא קעטָאילּביּב סטַאטש רעד ןּופ גנוליײטּפָא

 סנָאסלעדנעמ ןּופ לטעלּב ןסירעגסיוא ןַא ,לשמל ,ךיז טניפ
 ףסוי ןּוז רערעטלע ןייז סכלעוו ,ךּוּבץיטָאנ ןשירַארעטַיּל
 "גרַאפ טסּױגױא לרַאק - ןַאמ סניועל לחר טקנעשעג טָאה
 -ָאסלעדנעמ ןּופ ווירּב לָאצ עסיורג ַא .עזנע-ןָאפ ןעגַאה
 -עגמּורַא ןּוא טלמַאזעגפיונּוצ ןּבעל ןייז ייּב טָאה ןענ
 ,עטיל רעּביא תוציסנ עקידנעטש ענייז ןיא ךיז טימ טּפצלש
 רואיּב םייַּב רעטעּברַאטימ ןייז דנַאלָאה ןּוא דנַאלשטייד
 קדקדמ רעסיורג רעד ,ןּוז ןרעטלע ןייז ןּופ רערעל רעד ןּוא
 ןּופ לייט רעניילק ַא רָאנ .אנּבוד המלש 'ר ליּפָאילּביּב ןּוא
 ןיא קעטָאילּביּב רעשיערּבעה רעד ןיא ךיז טניפעג ווירּב יד
 ליפ .םַאדרעטסמַא -- יַאנַאילַאטנעזָאר, רעד ןיא ןּוא םילשורי
 -ָאפ ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא ךָאנ טָאה ןיפ .י .ש עכלעוו ,ווירּב
 יז ןּופ עכעלטע ןּוא ענליוו ןיא ןעזעג טרעדנּוהרָאי ןקיר
 טציא ןענייש ,(ןעלזייו ץרעה-ילּתפנ ּוצ) טקּורדעגּפָא ךיוא

 .ןלַאפרַאפ ןייז ּוצ
 "רַאפ גנַאל טשינ טשרע זיא ווירּב רעקיזָאדרעד 5

 רעשידיי רעד ןּופ רָאטקעריד ןכרּוד ןרָאװעג טכעלטנּפע
 ר"ד קעטָאילּביּב-טָאטש רעקרָאי-ּינ רעד ייּב גנּולײטּפָא
 ןשידיי םענּופ "סקנּפ, רענַאקירעמַא םעניא ךָאלּב עשוהי
 ,1927 רעּבמעצעד 2-1 טפעה) טּוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ
 אמּתסמ - ָאד ךיוא ןענייז ןרעױדַאּב םּוצ .(154 .ז
 ,םיתועט עקינייא ןלַאפעגנײרַא - רעצעזה רוחּבה תמשאּב
 ו"צ ןדלאצלאמש ,ו"חמל טָאטשנָא - מ"חל :לשמל יװ
 - ןטסיורג ,ריּפַאּפ - ריא ,ו"צי ןדלאקלאמש טָאטשנָא --
 טסקעט םעד ל"גפ) ,דנַא ןּוא ד"כה - ח"וכה ,ןטסערג
 ,(155 .ז ,עקַאט ןטרָאד עילימיסקַאפ רעד טימ "סקנּפ, ןיא

 -עג טָאה ןָאסלעדנעמ ןכלעוו ,לסקעװ-ווירב רעד 6
 ,שידיי ןּוא שיערּבעה ןיא ,אנולגמ יול-והילא טימ טריפ
 ןרעטנּוא ,ןרָאװעג ןּבעגעגסיױרַא טספלעז יול-והילא ןּופ זיא
 ר"רוהמ םלועב םסרופמה ללוכה םכחהמ תורגא, ןעמָאנ

 .1794 ,דימש ןָאטנַא ,ןיװ ,"ןילרבמ ל"צז י"נ אסעד השמ
 תעשּב ,שטייד ןיא ןּבירשעג םיא רצ טָאה ווירּכ ןייא רָאנ
 ַא טימ ,הסיפּת ןיא לֹוּבלֹּב ַא ּביִלּוצ ןסעזעג ויא רענעי
 ףד) רשוייץילמ ַא רַאפ ןעניד םיא לָאז סָאד ידּכ ,ןוויּכ
 ןעװעג זיא ווירּב רעקיזָאדרעד ;(רעטייוו ןּוא 2 טייז ,2
 ,5 דנַאּכ ןטפירש עטלמַאזעג סנָאסלעדנעמ ןיא טקּורדעגּפָא
 עּבַאגסױא רעטנָאמרעד רעד טל טינ (523 - 522 טייז
 סרעדנעלדירפ דוד טיול רָאנ ,1794 רָאי םענּופ "תורגא,
 דנַאּב ,/טפירשסטַאנָאמ ןשינילרעּב רעיינג רעד ןיא טסקצט

 340 וויֹרּב עשידיי ענייז ןּוא ןָאסלצדנעמ השמ

 ;?טיט ןקידריווקרעמ םעד טגָארט ןּוא ,1809 רָאי םענּוּפ 1

 ,1160861550תת הת 8סת 260נװופסמסת 1813615:6ת ש --2*.

 -עג ןעועג תֹליחּת ןענייז ןגרעּבמָאה ץרעה ּוצ ווירּב ענייז
 ןטצעל םענּופ שטנואוו ןטיול רָאג ןּוא ,ש י ד יי ןיא ןּבירש
 עטלמַאזעג :ל"גפ) שטייד ןיא ןעגנַאגעגרעּביא רע ןזיא

 | .661 .ז ,5 דנַאּב ,ןטפירש
 .געמ ןיא טקּורדעגּפָא ןעוועג זיא וירּב רעד 7

 ,449-446 .ז ,5 דנַאּב ,ןטפירש עטלמַאזעג סנָאסלעד

 .ןעטנַאקעּבנּוא ןעניײא ןַא ןהָאזסלעדנעמ , לּפעק ןטימ
 ןהָאזסלעדנעמ סעזָאמ , טעּברַא ןייז ןיא ךּוּברעױא בקצי
 (2614500ע146 ?טע 016 (2650210016 46/ "םוטגעדוי סָאד דנּוא

 יוצ טָאה ?טססת ֹות 1066490018װ6, 8.}} 8',5, םתזח. 1)

 "רעטנַאקַאּבמּוא, רעד זַא ,הרעשה יד טגָאזעגסיױרַא טשרצ

 :לעטשעגטסעצפ ַא ןיוש סָאד זיא טציא ןיול לאפר זיא

 ,טקַאֿפ רעט

 ןענייז ןטֿפירש עשיטַאמעטַאמ סיול לאפר ןּופ

 עקידנגלָאפ יד ךיוא טנַאקַאּב עשישטייד יד רעסיוא

 נז"יקת-דז"טקת ,רבנאה-ןדייל ,"רובעה תוהול , : עשיצרּבעה

 רעד ןיא .ז"טקת ,םדרטשמא ,'םימשה תנוכת רפס;

 רענייז ןַארַאפ ךָאנ זיא ןילרעּב ןיא קעטָאילּביּב-סטַאטש
 ץקה ןובשח, ןעמָאנ ןטימ די-בתכ רעטקּורדעג-טינ ַא
 ,"היחתהו

 .געגייא , ןעמָאנ ןטימ ןעגנּולייטטימ סרעלדַא (8

 ןעוועג ןענייז ?ןהָאזסלעדנעמ סעזָאמ ןָאפ עפצירּב צגידנעה

 ,1859 ,8 גנַאנרָאי ,"טפירשטטַאנָאמ , רעד ןיא טקּורדענּפָא
 טָאה גנילרעזײק .וו"א 261 ןּוא וו"א 170 ,וו"א 100 .ז
 :נעמ סעזָאמ, ְךּוּב ןייז ןיא טכעלטנפערַאּפ ווירּב יד
 ,1862 ,גיצּפייל ,"עקרעוו ענייז דנוא ןּבעל ןַייז ,ןהָאוטלעד
 ,506-489 .ז ,21-23 רעמונ תופסוה

 -דלָאג ַאננַאהָאי ןּופ די-בתּכ ןשישטייד םעניא 9

 רע זַא ,גנוקרעמַאּב ַא ןַארַאפ ווירּב םּוצ זיא טדימש

 ןּבירשעג ןּוא עטַאד ףעקידרעטעּפש ַא ןּופ ןייז ףרַאד

 לײװ ,ץרעה ןקלא - ןּױז םּוצ רָאנ ,רעטָאפ םוצ טינ
 ןָאסלעדנעמ םגה ,דבכוי יורפ ןייז םיא ןיא טסירג רע

 היה ביש "ינוהא 'והאל *"ולש, ;ךעלקירדסַיוא טּביירש

 טצּב ?ןב ילּתפנ ר"רהכ ת"שר םמורמה ןיצקה ףולאה

 טימ טקידנערַאפ ןּוא ?ןשירג וצ ןנחלא רזכ 'הּבהל

 ישניו ,י"ת לטיג תרמ הריבגה הניצקה ותשאל 'יולש,

 !"הכרבו ט"זמ

 ,"ןָאזסלעדנעמ סצזָאמ, גנילרעזייק ;מ לינמפ 0

 ,5 רעמונ הפסוה ,1237-126 .ז ,1862 צנַאלּפיױא עטשרצ

 .ַאר רעד .129-128 .ז ,1888 ענַאלּפיוא עטייווצ ;491 .ז

 ירַאפ רעטשרצ רעד טָאה רעכלעוו ,רעלדַא ר"ד רעניּב

 טימ טריטַאד רָאג םיא טָאה ,ווירּב םעד טכעלטנּפע

 ,(171-170 .ז ,8 ,?טפירשסטַאנַאמ,) כ"קת ה"רצ

 רעיוסעד םעד ןּופ ןּוז ַא ןעװעג זיא שריה 'ר 411

 םעד ,טטשרּבלַאה ק"קמ שריה ילתפנ 'רב ןרהא 'ר ןיד
 סמ"במר םעצד ןּוא "הדעה ןברק, םעד ןּופ הינמ.לעּב
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 רע .(1745 יוסעד ןּוא 1742-1729 ץינסעי) "הרות הנשמ,
 ןוא ך"נּת דניק סלַא ןענָאסלעדנעמ טימ טנרעלצנ טָאה

 ןייז ןגעו תואלפנו םיסינ ןלייצרעד טגעלפ ןּוא קּודקד

 ר"ד :ל"גפ .דנַאטשרַאפ ןרָאלק ןּוא הדמתה ,טייקמורפ
 ע6465010016 6461 15:86114150ת6ת (46ז061ת06 ךַאּברעוא .ה .ּב

 :ךיוא ,189 ןּוא 35 .ז ,6 טַאטשרעּבלַאה -- 421061864*

 עהט5 66 116ו00846 116ת061550תת5* לַאהטנעדיורפ סקַאמ

 ,261 ןּוא 240 ,230 ,219 ,217 | ,1900 ,ןילרעּכ

 ןּבעג וצ ךיא ףָאה ןינע םעד ןגעוו םיטרּפ יד 2
 לסקעוו-ווירּב םעניײמעגלַא םּוצ ןעגנּוקרעמַאּב עניימ ןיא
 לעװ ָאד ,ןענָאסלעדנעמ ןּופ עּבַאגסיױא-לבוי רעד ןיא
 םעד ןּופ עיּפָאק ַא טימ רָאנ ןענעגינגַאּב ןזּומ ךיז ךיא
 טָאה "ַאירָאמעמָארּפ טפירשקנעד םעד ףיוא .טנעמּוקַאד
 .נטיײדַאּב רעד טכַאמעג םַאזקרעמפיוא רעטשרע רעד ךימ
 .סיה ןּוא רעשרָאּפ-עילימַאפ רעלּופטסנידרַאפ ןּוא רעד
 ,דלַאװנּורג סקַאמ ר"ד רעניּבַאר רעניו רעד ,רעקירָאט
 יד .קנַאד ןפיט ןיימ סיוא רַאפרעד םיא קירד ךיא ןּוא
 .גּורג ר"ד טָאה טפירשקנעד םעד ןּופ עיּפָאק עשישטייד
 ןעשידּוי רּוצ ןעגנּוליײטטימ , ענייז ןיא טקורדענּפָא דלַאװ
 יז ,1915 ,ןיװ ,4-3 טפעה ,18 גנַאגרָאי) "עדנּוקסקלָאפ
 עקיניײא ןּופ יירפ טינ ךיוא יז זיא רעדייל .0
 -ָארּפ , רעד :לשמל .ןטייקכעלטקניּפמּוא ןּוא ןרעלעפ-קורד
 םענּופ רָאנ ,1749-ט"קת רָאי ןּופ טינ טמַאטש "ַאירָאמעמ
 עצנַאג ןיא תועט רעקיזָאדרעד ןּוא ,1769 - ט"כקת רָאי
 ,ןופרעד ןעמּוקעג ,טנייש רימ יװ ,זיא רָאי קיצנָאװצ
 .ןּבירשעג ךעלטיידמּוא 'כ רעד זיא לַאניגירָא ןיא סָאװ
 .קיצנאווצ סלַא ,1749 רָאי ןיא זַא ,רָאלק רעּבָא זיא סע
 טלָאװ ,רּוחֹּב רעטנַאקַאּב-קינײװ ןּוא רעמירָא רעקירָאי
 .רעּב ייּב ררוּב ַא ןייז טנעקעג טינ רעכיז ןָאסלעדנעמ
 .נעצ ןגעו ךוסכס ַא ןיא םיריבג ןּוא םיסנרּפ רעניל
 יד ןַאד קידנּבָאה זַא ןּוא .רעלָאט רעטנזיוט רעקילד
 ַא ןכּוז טשרע טפרַאדַאּב טינ רע טלָאװ רצלָאטפ 0
 ךיַאנרעּב ייּב ןעניואו ןּוא רערעל-זױה סלַא עלעטש
 ,ןצליצ

 עטשרע ,גנילרעזייק) טסקעט סגנילרעזייק טיול 3
 .לעדנעמ זַא ,סיוא טמּוק (8 רעמּונ ,494 ,ז ,עגַאלּפיוא
 ּוצ ןּבירשעג ווירּב םענּופ לייט םעד ךיוא טָאה ןָאס
 ןָאסלעדנעמ סָאװ ,ףיורעד טקּוקעג טינ ,ןצרעה ןנחלא
 םעניא יװ ,'ינּתוחמ , שּוריפּב טַאסערדַא םּוצ טּביײרש
 רָאנ רעדייל זיא ווירּב םעד ןּופ .ווירּב ןטקּורדעגנּבױא
 ןעק גנּוריטַאד ןייז זַא ױזַא ,טפלעה עטייווצ יד ןּבילּבעג
 יד ןּופ דנורג ןפיוא .ןרעװ טלעטשעגטסעפ יונעג טינ
 .נעמ עכלעװ ןיא ,טנעמגַארּפ םעד ןּופ תורּוש עטשרע
 ּוצ שּוריּפ ןייז ןּופ תוהמ םעד טרעלקרעד ןָאסלעד
 ;וירּב םעד טריטַאד גנילרעזייק טָאה ,1770 ןּופ "תלהק,
 ןיא רעּבָא ווירּב םענופ עטַאד יד ,1770 ...ןילרעּב,
 בורק ןייז טימ טנעקעג טָאה ןָאסלעדנעמ 1771 רעכיז
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 ,רָאי םעד ְךָאנ ךיוא שּוריּפ ןייז ןגעװ סעּומש ַא ןריפ
 ,ןענישרעד זיא רע ןעוו

 .עטַאמ ףיוא ךיז טציטש ץַאזּפָא רעצנַאג רעד 4
 .עיצעּפס ַא ןיא ןּבעגוצסױרַא ףָאה ךיא עכלעוו ,ןלַאיר
 ר"ד ןופ ןעגנולייטטימ ףיוא ןּוא .טעּברַא רעל

 ,לַאטנעדיױרפ סקַאמ
 ימָאה ּוצ ןּוא ןגניסצל גצ+ הווירב ןייז ל"גפ (5

 (.װ .א 671 ,166 .1 ,5 דנַאּב ,ןטפירש .,םמַאזעג) ןגרעּב

 76ת618ט הק. ֿפקז1סתש6216/ טח6 2606ת5 ל'גפ 6 ּו

 טרָאװכיטש ג::6ת 660150ת-)06150ת6ת /022614", ןיֵע,/11.1860}

 ,ןליטשנרעּב ,נגיא ךיוא {"טסַאג,

 ןרעדנעלדירפ דוד ּוצ ווירּב סנָאסלעדנעמ ל"נגפ (7

 סטּוהסדנַאל דזעילא ךיוא ,(594 .ז ,5 דנַאּב ,ןטפירש .זצג)

 ןּוא 65 .ז ,ד"מרת ןילרּב ,"םתלועפו םשה ישנא תודלוּת,

 -ישסיױרַא ןייז ןּוא ףמַאק-לזייוו םענּופ עטכישעג יד 0

 טעּברַא ןיימ ןיא טלדנַאהַאּב ךיא ּבָאה ןילרעּב ןּופ גנּוק
 ,"רעטכיד דנּוא רצקיטַאמַארג סלַא ,ילצסצוו גיװטרַאה,

 .געסיוו ריפ עלּושכַאה; רעד ןּופ 1925 רָאי ןיא טרימצערּפ

 ןכיגניא שניישרעד) ןילרעּב ןיא .סמוטנעדּוי סעד טּפַאש
 .(טקורדעג

 ינעמ רעד ןּופ צנַאלפױא רעטשרע רצד ןיא (8

 טצּונעגסיױא טינ גנילרעזייק טָאה עיפַארגָאיּב-ןָאסלעד
 יב-לצ טָאה רע ללייוו ,ווירּב םענּופ עלעטש עקיזָאדיד

 ןגמ לעב, םעד 'הּפמה לעּב, ןרַאפ ןטלַאהעג תועט
 43 הרעה ,492 1 ל"גפ) רעניּבמוג עלעּבַא - "םהרבא

 םהרבא יוװ םעדכָאנ ,עגַאלפױא רעטייווצ רעד ןיא טשרע

 (200150ת6 260 תועט םעד ףיוא ןזיװעגנָא טָאה רעגייג

 ,(145 .1 ,1 דנַאּב 500:146 164 601556ת502ת214+ טתס 1,626ת4

 -רעד רעּבָא ,רעלעפ םצד טרעסעּבעגסיוא גנילרצזייק טָאה

 סנָאסלעדנעמ ןַא ,רע טּפױהַאּב גנּודנירגַאב םּוש ןָא ייּב

 ה ל"גפ) א"מר םענּופ טמַאטש רפוס לדנעמ 'ר רעטָאפ

 גנּוקרעמַאּב עקידאחרוא-בגא עטנָאמרעד יד .,(1 ,מַאּב ןּוא 3

 .געדיורפ סקַאמ ןּבעגעג טָאה ווירּב סנָאסלעדנעמ ןיא

 ןגעװ גנּושרָאפסױא ןַא ןעמענרעטנּוא ּוצ דנּורג ַא ןלַאט
 ןעקנַאדרַאפ ּוצ ךיוא רימ ןּבָאה ריא ;סוחיה-תלשלש ןייז
 ןימינּב סעזָאמ ןגצעוו ךּוּב ןקיטכיוװ טסרעסיוא סלַאטנעדיורפ

 .לעדנעמ טַאמייײה רעד סיוא ,,) צעילימַאפ ןייז ןּוא ףלּואוװ

 ןעגנּולעג טינ רעדייל םיא זיא'ס ,0 ןילרעּב ,"סנָאז

 א"מר םעד ןּופ - סותיה-תלשלש ןצנַאג םעד ןזייוורעד ּוצ

 ןעגנּושרָאפ ענייז ןּופ רעּבָא זיא'ס ,ןענָאסלעדנעמ זיּב
 םעד ןּופ רעכיז טמַאטש ןָאסלעדנעמ זַא ,ןרָאװעג רָאלק
 רעד ןּופ רָאנ ,סרעטָאפ םעד ןּוּפ טינ רעּבָא ,א"מר

 .ַאֿמ םעיינ ןּופ ךמס ןפיוא ,ענעגייא עניימ ,דצ סרעטּומ

 סנָאסלעדנעמ ןגעוו ןעגנּוכּוורעטנּוא ,עטכַאמעג לַאירעט

 ,טעּברַא רעלעיצעּפס ַא ןיא ןּבעג ּוצ העדּב ךיא ּבָאה סּוחי

 19) ,80148 01055108*} 26ת/!תג316/ 467 216595150ת6ת

 5{5488טסע0816תק ֹותוח 18, 28תזתטת66/1 תסע. טסת 66

 סתנַע/ 28206/016 6. 01996ת90ת811סת 86/1גת 1899, ם. 11
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 ןרעלדַא ךרוד ןעװעג זיא ווירּב רעקיזָאדרעד 0
 ןיוש ּבָאה ךיא יו ,טריטַאד שלַאפ ןעגנילרעזייק ןּוא
 ךשמה ןטיױל ,10 גנּוקרעמַאּב עז רעירפ טנָאמרעד
 ןויס ח"ר ןּופ ווירּב יד ןשיװצ רע טייטש םינינעה
 רעּב 'ר, רעד .ד"לקת ולסכ ז"כ ןּוא ב"לקת ןויס ט"כ-

 ּוירּב ריא ןיא ןסירג טוָאל טעמּורפ ןכלעװ ,'דנעדּוטש

 ווירּב ןקירָאפ ןיא ךיוא טסירג ןָאסלעדנעמ ןכלעװ ןוא

 רעד סּוזָאידוטש, רעד טינ זיא ,(ב"לקת ןויס ט"כ ןּופ)

 ּוצ שּוריּפ סנָאסלעדנעמ ןּופ רעּבעגסױרַא ןּוא "ןיצידעמ

 .םיוא עטייוצ ,'ןויגהה תולמ רואיב,) קיגָאל סמ"ּבמר

 הלרא רעב / דוק - (1/65 - ה"כקת ןללרעב .,טגאל

 טניימ גנילרעזיק יוװ ,א"שרהמ תחּפשממ יולה ּביל

 .ז - עטייװצ ,1237 .ז ,עגַאלּפױא עטשרע ,עיפארגָאיּב)
 .ןהָאזנעקלַאפ רכששי רעּב 'ר - רָאנ ,(גנּוקרעמַאּב 9
 רעד ןיא טנָאקַאּב קיטירק סעטעג קנַאדַא זיא רעכלעוו ,רעד
 .לעװ ןּוא רעטכיד רעשילױּפ-שטייד ַא סלַא רוטַארעטיל
 גיצּפייל ןיא טּבעלעג 1772-1770 ןרָאי יד ןיא טָאה רעכ
 יצידעמ טרידּוטש ןּוא

 ןּבירשעג ןיא עטַאד ַא ןָא ּווירּב רעקיזָאדרעד 1

 ילּתפנ 'ר ןּתּוהמ ןייז ּוצ טינ ןענַאסלעדנעמ ןּופ ןרָאװעג

 יו ,'1769 רעּבמעטּפעס, ןיא טינ ןּוא יוסעד ןייק ץרעה

 ,490 .ז ,עגַאלפיוא עטשרצ ,עיּפַארגָאיּב) טניימ גנילרעזייק

 --1782 ןיא ךרעל גיצּפיײל ןיײק ןעננחלא ּוצ רָאנ ,(4 רעמּונ

 םולש, :רע טּביײרש סערדַא ןּוא לטיט םעניא ןיוש .3

 ר"רהכ ליכשמה םמורמה ןיצקה ה"ה יביבחו ידידי ב"של

 ןּוא 'רטעפ, םיא רע טפּור ּװירּב םעניא ןּוא "ןנחלא

 זַא ,ווירּב עקידרעטעּפש עלַא ןיא יװ ."ןּתוחמ , טינ

 .לעװ ,ןּתוחמ ןייז ןָאסלעדנעמ טינ טסירג םעד ןיא ךיוא

 יד ָאד טנָאטַאּכ רע .ה"לקת ןסינ ח"ר ןּברָאטשעג זיא רעכ

 ײּב תמאּב ןקרעמ רימ עכלעװ ,ןּבײרש םעניא הקספה

 יַאֹּב ןּוא ,1784 ןּוא 1781 ןשיװצ דָאירעּפ םעד ןיא םיא

 ּוצ ךיז טָאה רעכלעװ ,דנַאטשּוצ ןשיויפ ןייז טּביירש

 טָאה רע סכלעװ ,ךּוּב סָאד .טרעגוערַאפ טייצ רענעי

 רעטסנצָאנ רעד ּוצ הנתמ סלַא ןקיש ּוצ םיא העדּב

 יילער רעּביא רעדָא ,םעלַאװורעיה אמּתסמ זיא ,עסצמ

 ןּוא (1783 יַאמ ןענישרעד) "םוהטנצדּוי דנּוא טכַאמ עזעיג

 :רעזייק יוװ ,(1770-69 ל"קת) "תלהק, ּוצ רואיּב ןייז טינ

 ,טניימ גניל

 לזייו ץרעהיילּתפנ ּוצ ווירּב סנָאסלעדנעמ ל"גפ 2

 --כ"רת ,?למרּכה, ּוצ עגַאלייּב ,"ןורשה, ןיא הבּוׁשּת יד ןּוא

 .40-39 ןּוא 32 .ז ,א"כרת

 -נעמ ןּופ שינעכייצרַאפ עשיגָאלָאנָארכ יד ל"גפ 3
 ,5 דנַאּב ,ןטפירש עטלמַאועג ענײז ןיא ווירּב סנָאסלעד

29. 

 ַא טקירדענּפָא וליפא טָאה ךיריצ טָאטש יד 4
 ןתעּב ןדיי יד ןגיײלּוצרָאפ ןגָארּפ טימ רַאלּומרָאפ ןלעיצעּפס
 -נעצ רעכיריצ רעד ןיא טציא ךיז טניפעג רַאלּפמעזקע ןייא ;דמש
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 ס186 טס} 8686060ח0616סת ֹות 26/10ה 862ע8ט02( 14... 646-

 1ז44 2ט 26ע10ה םסע 6:ת:151011 /13:0תסץעס! 1719").

 רעדנּוזלַארטש ייווצ יד טימ עטכישעג יד ל"גפ 5

 -לַאניגירָא ,ציּפַארגָאיּבָאטױא סקַאזיא ןרהא ןיא טיילצגנוי

 -רעּביא עשידיי סנעזייר ןמלז רעדָא ,וו"א 57 .ז ,עּבַאגסיוא

 רענילרעּב םענופ ןּו ןטימ לַאּפ רעד .76-72 .ז .גנּוצעז

 רעטעּפש טָאה רעכלעוו .ןילרעּפ ןַאמּפיל דיסח לכימ 'ר בר
 / רעניװ זיִאלַא ןעמָאנ םעד ןגָארטעג - דמש ןכָאנ --
 ןטנעצכַא ןּופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ,זלעפנענָאז-ןַאפ
 ןאיטסירכ דמּושמ ןטימ לַאפ רעד ךיוא יו ,טרעדנּוהרָאי

 ןקיזָאדמעד ןּופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא רעיימ ּבָאלטָאג
 ,ללּכה ןמ םיאצוי טלָאמצד ןעוועג ןענייז - טרעדנוהרָאי

 -עגסױרַא ףרַאש ,טנַאקַאּב יװ ,זיא זלעפנענָאז-ןָאפ זיָאלַא
 סעצָארּפילַאּוטיר רענזױּפ םייּב םד-תלילצ ןגעק ןטָארטעג

 -אז-ןָאפ רעהיירפסכייר ףסוי ןּוז ןייז ןּוא 1740-1736 ןּופ
 "טניירפ ַא ןיא ןענָאסלעדנעמ טימ ןענַאטשעג זיא ןלעפנענ

 רעיימ ּבָאלטָאג ןַאיטסירכ .ץנעדנַאּפסערָאק רעכעלטּפַאש
 ַא ןיא "הפּורתל םילע, סנָאסלעדנעמ ןּבעגעגסױרַא טָאה
 המדקה רעכעלטניירפ-ןדִיי א טימ ,גנוצעזרעּביא רעשישטייד

 (,םעסעס 61ת6/ )06190ת 86ט/50װ6ת טעסז- תורעה טימ ןּוא

 56126ת8 46/ ת6ת! 860ת6ע 110565 טסת 11סץעת 110565 1416ת-

 661550תת,/ 4

 התת 2066 8ת26ת8תפ!6ח 216816, 606:56021 טת4 תתנ{ !ת-

 ז8מ21ת150הסת 22:180646:טת26ת טת4 טי

 זתסיאטתפסת ט6ע56ת6ת טסת (0ת/35118ת (2014102 י/סעסעג (484-

 {1תפ-ת םסָע 00ת. סתז. 0161/108 1780").

 דַאל ןיא ךיז טניפעג לַאירעטַאמ רעטנַאסערעטניא

 -ָאילּביב-לַארטנעצ רעכיריצ ןיא וװיכרַא-ןעילימַאפ סרעטַאפ

 -עג םענּופ ןדיי ןגעװ ןטקַא יד ןיא ךיוא יװ ,קעט
 -עג ךיוא ל"גפ .םעלהַאד-ןילרעּב וויכרַא-סטַאטש ןעמייה

 זיא סָאװ ,טפירש עשיריטַאס סגרעּבנעטכיל ףוטסירק גרָא
 :ןירַאטַאהּפ דַארנָאק ןּופ ןעמָאנ םעד רעטנּוא ןענישרעד
 1 עזתסעט5, 485 154 06:1061018טת8 2646 15/861116ת"... 36/)

 -לעזעג אניסנָאסס רעד ןּופ יינספיוא טקּורדעג - ןות 1779

 .1926 ןילרעּב ,"טפַאש

 .םירַאּב רעד טנַאקַאּב זנּוא זיא םינּבר יד ןּופ 6
 טָאה ןָאסלעדנעמ ןכלעװ ּוצ ,ץבעי) ןידמע בקצי 'ר רעט
 טצּונַאּב טָאה רע עכלעװ ,ןסיזעט יד ןגעװ טדנעװעג ךיז
 הבּוׁשּת יד ןּוא ווירּב רעד) ןרעטַאּפַאל טימ הוּכו ןייז ןיא
 -מַא ןיא יַאנַאילַאטנעזָאר, רעד ןיא ךיז ןעניפעג ץבעי ןּופ
 -רּוּבמַאה יד טנַאקַאּב זיא תוליהק יד ןּופ ;(םַאדרעטס
 רחאל) ווירּב ַא ןיא ןענָאסלעדנעמ טקנַאד עכלעװ ,רעג
 ןח ןה תאושת ןינירמא,) טירטסױרַא ןייז רַאפ (! השעמה
 רבשל תרבשש חכ רשיי תרבש רשא תחולה רובע יל
 הזיא המרה ותעדל ונוכ ונחנא םג ,'יצוריתב 'יעשרה קרפלו
 ילשּורי רעד ןיא ךיז טניפעג ווירּב רעקיזָאדרעד) *...ייצורית
 ֶ .(קעטָאילּביּב רעמ
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 םסרופמה ללוכה טכחהמ תורגא, ןיא טקּורדענּפָא 7
 ןיו ..ןילרבמ ל"צז יינ אסעד השמ הר"רוהמ םלוצב
 ןעגנּולעג טינ ךָאנ רימ זיא לַאגיגירָא םעד .'א ףד ,4

 .ןעניפעג ּוצ
 ,,םת!שס;! ,8ח '86ת :הסזזת 110565 16ת- :טניימעג (85

 861550תת 26 86ז1וח טסת 0ה8תת 6858 1,80816/ 4

 ס1תסז 2080ת6:!תחסעטחק טסח 110965 116ח861950תה", 36ש1וח-

 546161ת, םּסָע 14160181 1770

 .26 גנוקרעמַאּב ל"גפ 9

 ביײה הרותב קסועש ם"וכעג :רמאמ סננהי 'ר 0

 השמ ונל הוצ הרות :(ד 'ס9פ ,ג"ל םירבד) רמאנש ,התימ

 ;א 'מצ ,ט"נ ןירדהגס עז ;"םהל אלו השרומ ונל - השרומ
 ןּופ ,"ירזוּכה, לצּב םענּופ ,ם"במר םענופ ןטַאטיצ ךיוא

 .מַאוצג סנָאסלעדנעמ ל"גפ .ץ"בעי ןוא לארשי ןּב השנמ

 .ה"א 43 .ז ,3 דנַאּב ,ןטפירש

 :'א .םע ,| ןיבוריע ;'א .םע ,ב"נ תוכרב 'סמ (1

 ,וכו 'א .מע ,ד"יק םיחסּפ
 ,ןטפירש עטלמַאזעג סטנַאק לאוננמע ל"גפ 2

 לק יט רַא םּוצ ה 9 סו 8

 346 ֹוירּב עשידיי צנייז ןּוא ןָאסלעדנעמ השמ

 -נעסיװ רעד עימעדַצקַא רעשיסיירּפ , רצד ןּופ ןּבעגעגסױרַא

 64 .| ,36 רעמונ .} דנַאּב ,גנּוליײטּפָא צטייווצ ,"ןעטפַאש

 .ז ,"ץרעּפמָאג עילימַאּפ , סלַאטנעדיױרפ סקַאמ ךיוא ,וו"א
307-89, : 

 ,םצ. 669516ז'5 תטסאט11046 8ט/ 5616 5162- ל"גפ (3

 8)218תזוקס ם1126:50ת811*, 2 1,612218,.841 1851, .155--6

 :רעללעט סַאהַארּבַא םלעהליוו ל"גפ (4

 ,םּסֶצֹועַק ?ט; תסט65/6ת 260150ת6ת (2650010046 164

 6ת:196ת טת6 2068 81610ה ש100112 טח6 ט6:801855/ 4ש:ס0ה

 816 טס; 86זת 146ת18). 68ת0זמ6/86110116 2ט 36/|:ת 6:ה026ת6

 51ע6111:886 : 1614 666 )306, 46: 2טזת 6ת/1516ת!?שזת 6486/-

 86ת+/ סם 466 266150ת6ת 8618/0ת ? 6211 םֿסַע הטקע4

 : ןיזקנגט5 1788*

 -רעד ןגעוו םיניד-קסּפ יד טקּורדעגּפָא ןענייז טרָאד
 ןט1 ןּופ - ןסיורג םעד ךירדירפ ןּופ :עגַארפ רעקיזָאד
 ןט2 םענּופ - לַאנוּבירט-רעּביוא םענּופ ,1780 רַאּורּבעּפ

 - ןטײװצ םעד םלעהליװ ךירדירפ ןּופ .1786 רעּבָאטקָא
 .ְךֹנַא ןּוא 1786 רעּבָאטקָא ןט20 םענּופ

 ןָאסלעדנעמ השמ וּוּפ טקאיסםיררוּכ ַא

 ַאירָאמעמָארּפ,

 ה"הו י"ש לאפר ה"כ מיופ ה"ה םיניצקה 'יפולאה

 גנולטימרפ ירזנוא ךרוד ה"ועב ןבאה ץי סירפא ה"כ

 -טסאק דנוא הכילרהעוושב יטרהיפג רדננייא רדיוו ירהיא

 ןותח ןייא ט"זומל דנוא ,טלעטשג ןייא יסעצארפ יראב

 החונ תוירבה תעדו םוקמה תעדש ,ןסאלשג ךיז רטנוא
 שכילרטכריפ רהיא טבאהג קילג שד ל"ת ןּבאה רימ ,ונמיה

 -דנאוורפ וצ םינושאר - םיאנת ןיא (ןטקַא-סעצָארּפנ םולוטאר
 ךילטשגנע אז רעהזיב איד איז ןינעק רהעמ ןונ דנוא ,ןיל

 התשמל םוא ,ןקיש ךיק איד ןיא ןטקַא יטרידוטשכרוד

 םוא טינ ,שוזיד ןרהירב ריװ .ןקַאב וצ ףיורד ןכוק םהינב

 ,ןינכער וצ ראֿפ יטשניד ערזנוא טייקגיטכיוו איד ןינהיא
 וצ ןינהיא דנוא ,ןאירפ וצ רביראד שנוא ןרדנוז

 ,ןרילוטארג

 ה"ע סעצארפ םרהיא ןיא טזיא ןשיװ רימ ליפ .אז
 רעד אז ,ןזעװג ידער איד ןןכאמ הרשפ) ןרירטיברא םופ

 -ליב רעד ךאנ דנוא .ןרירטיברא יטשניד יטטעה רעטכיר
 -פנופ ןעד ןונ עדייב רימ אד .ןיללאז ןיצטעש טייקגיל

 אז ןבאה ןכאמ וצ שיוא סעצארפ ןויד ןופ לייט ןטשגיצ
 וצ ןררעה הניימ איז ,ןמענ טייהאיירפ איד שנוא ןיללאוו
 -פלילטייו יללא םוא דנוא ,ןגאלש וצ ראפ שרעטיברא

 ןהטלחה) ןאיזיצעד ירהיא וצ ףיוא ,ןדיימ רפ וצ ןטייקגיט
 :לזיד טזיא יכאז יד ,ןןקידנעטשראפ ךיז) ןריטימארפמאק וצ

 ןייא דנוא ךודש ןייא טזיא גנוהימב ירזנוא ךרוד

 םינש ײד ןיא כיז ןדרעװ םנעי וצ .ןמוקנ דנאטש וצ רשפ
 ריללא ןופ גונג ןטנעטעפמאק ט"זמל הפוחה םדוק ה"יא
 גינעו רימ ןכאמ לייט ןרזנוא רפ .ןדניפ ןמאו וצ ןטרא
 טאה רשפ םא ןגעגניה .ףיראד גנונכער הנייק רג רדא
 וצ סקעדאק םעד .טבאהג ליטנא דנאמינ שנוא רעסיוא
 2 ץס{-ןופ אד (ןטסָאק ,ןרויּבעג) ןרהיבג איד דניז יגלופ

 רימ .אמוס ןיט6גנאלקעגנייא רעד ןופ (טנעצארּפ ייוװצ)

 701 70 ירהעװ אמיס יטגאלקג שיוא איד ןיצטעז

 שכיילג רפ איד ןרעוו אז ,ידלעג ןטוג םיא {רעלאט טנזיוט

 -אט טרעדנוה ןצרעפנ 17 1466 "טראפ רדעי ףיוא ןרּהיבג

 איד ןעװ סקעדאק םיא ךיילג וצ רבא טסיה שע .ןרעל

 -אמ רטכיר םעד ןופ איז לאז .טויא שיורג וצ לא אמוס
 ארעהאד ןפרעװרטנוא ריוו .ןדרעװ (טרענעלקראפ) טרירעד

 .טסייה שיורג וצ לא אמוס איד בא ,ןהאיזיצעד ירהיא ַא

 שנוא רימ ןפרעו רטנוא אז ירהעו שזיד ןצװ דנוא

 / .ןאיצארעדאמ ערהיא
 ןייא אייטראפ ןדעי רנייא שנוא ןהיטשרעטנוא ריוו

 ךילדנומ ריוו לייו ,ןכייררביא וצ איראמעמארפ שכלוז

 ףןרהיפ וצ טראוו שד ןרדנא רפ רונ ,דניז טנהאווג
 קפל ת"יטכקת ןושאר רדא ח"רע '"ב *וי ןילרב

11 

 .איוסעד השמ "קה

 *(רַאּבזעלמוא) ....ןמלז המלש ייקה



 החּפשמ סלַאסַאל ןּופ װירּב עשידײ

 ןילרעּב רעווָאקירעשט .א ופ ריפנײרַא

 =סילַאיצַאס ןטמירַאּב םענופ סוחיה:תלשלש רעד

 ?3וא ןיטּולחל ןעװעג טייצ עגנַאל ַא ןיא רעריפ ןשיש

 ןלַאסַאל ןּופ ןפַארגָאיּב עטצעל יד טשרע .טנאקַאּב

 ןעװעג זיא רעװ ,םעד טימ טריסערעטניארַאפ ךיז ןּבָאה

 :לֵאפ טלעטשעגטסעפ ןּבָאה ןּוא ,דיי סלַא רעטָאפ ןײז
 ןּופ רעלדנעה-ןדייז ףעכעלגעמּרַאפ רעד :ןטקַאפ עקידנג

 רעד ןיא דילגטימ רעקידובּכּב ַא ןעװעג זיא יולסערּב

 ןּופ רענעמטַאר עשידי עטשרע יד ןּופ רענייא ,עדניימעג

 :ער רעשידי רעד ןּופ רעגנעהנָא ןַא ,יולסערּב טָאטש
 ןכָארּבעגסױא טָאה יולסערּב ןיא תעּב ,גנּוגעװַאּב-םרָאפ
 ףוס ,"ןלַארעּביל , ןּוא ןסקַאדָאטרַא יד ןשיװצ ףכמַאק רעד

 ער יד ןּוא ,ןרָאי רעק 40 יד ּבױהנָא ןּוא רעק 30 יד
 :ַאּב םעד רעניּבַאר סלַא ןדַאלעגנייא ןּבָאה ןטסימרָאפ
 טרעהעג רעטָאפ סלַאסַאל טָאה -- ,רעגײג םהרבא ןטסּואװ
 =עגניירַא ךיוא זיא ףמַאק םעד ןיא ,ײטרַאּפ רעייז ּוצ

 :ײג טלָאמעד ,דנַאנידרעפ רעגנּוי רעד ןרָאװעג טּפעלש
 -ּבעפ ןט1 םענּופ ךּוּבגַאט ןייז ןיא .דיסח רעסייה ַא סרעג

 ךנַאגידרעפ .רעקירָאינצפּופ רעד טנכייצרַאֿפ 1840 רַאּור

 ןיק ןלעפרַאפ טינ רע טעװ ןָא טציא ןּופ זַא ,לַאסַאל
 ךיז טניפעג רע .(:רעניּבַאר םעײנ םענּופ עדער ןייא

 ןּוא ןרעגײג ןּופ סּולפנײא ןרעטנּוא רָאי עכעלטע ךָאנ
 :עּפש טרעװ רע זיּב ,םּוטנדיי ןגעװ עיצּפעצנַאק ןייז ןּופ
 =ָאליפ סלעגעה ןּופ טּפַאכרַאפ ,טגעדּוטס סלַא ןיוש ,רעט

 ללכּב ףיוא ןייוװכעלסיב ךיו טרעה ןּוא ןעעדיא עשיפַאז

 טּבײרש 1840 רָאי ןיא ךָאנ .,ןדי טימ ןריסערעטניא ּוצ

 ןּוא הפרט ןסע ןעק ןעמ/ זַא ,ךּוּבג;ט ןייז ןיא לַאסַאל
 רענייא ןיּב ךיא זַא ,ּביולג ךיא ...דײ רעטּוג ַא ןייז ךָאד

 ,רע טָאה רָאי ןקיּבלעזמעד ןיא ;"ןדיי עטסעּב יד ןּופ

 ןפיוא ןפּורעגּפַא ,קיטרַאנגײא םגה ,סייה ךיז ,טגַאקַאּב יװ

 רָאי ןיא ךָאנ .קשמד ןיא סםָארגָאּפןדי ןּוא םד:תלילע
 םעגּופ רעּוט יד ּוצ טנעַאנ ןענַאטשעג לאסאל ןיא 2

 טקידײטרַאפ טָאה ןּוא "דניירפ-םרַאפער יד ןופ ןייארַאפ,

 ,1844 רָאי ןיא ןיוש רעּבָא .ןסקָאדָאטרָא יד ןגעק ןרעגײג
 ווירּב ַא ןיא רע טּביײרש ,ןילרעּב ןיא טנעדוטס ַא קידנעייז

 1) טט518 ט 11 ג צ 6 1, 1:8888110 טמ8 6425 1ט66ת?טתצ

.721 .5 ,1924 ,"1346 069, 240082159081416 

 == ,ענעדיי רעטּושּפ ַא ,בגא -- (ילּוי ןט30) רעטּומ ןייז ּוצ
 טימ טעמּכ -- "קילגמּוא ןַא זיא עיגילער עשידיי יד, זַא
 לֹּכ .ענײה טנָאזעג טָאה סָאד יװ ,רעטרעװ עקיּבלעזיד
 קפס ןָא ךיז רע טָאה יולסערּב ןיא ןעװעג זיא רע ןמז
 .רעפסָאמטַא רעשידִיי ןכָארּפשעגסױא ַא ןיא ןענּופעג

 עכלעװ ןגעװ ,ןכַאז עטנַאקַאּב ץלַא ןענייז סָאד
 :ַאטש החּפשמ רעכלעוו ןּופ רעּבָא .ןּבירשעג ןיוש טָאה'מ
 ןּוא ,רעטָאפ ןייז טָאה ןענַאװ ןופ ,ןרעטלע עניײז ןעמ
 זןיא -- הקיני עשידיי יד ןגיוצעג ,רע ךיוא םיא ךרּוד
 עכעלרעסיוא יד .טנַאקַאּבמּוא ןיטּולחל ןעװעג טציא זיּב
 סעּבָאּב ןַז ןגעװ ןּוא ןדיז סלַאסַאל ןגעװ תועידי
 ןַארּב .פָא רּפ טכילטנפערַאפ 1918 רָאי ןיא טָאה החּפשמ
 רעּבָא ,ןצרוק ץנַאג ַא ןיא "טפירשסטַאנָאמ, רעד ןיא
 :ָאנ ןּוא גנּומַאטשּפָא, רעד ןגעװ לקיטרַא ןקיטכיװ רעייז
 טָאה לקיטרַא םעד ןיא .(?"לַאסַאל דנַאנידרעפ ןּופ ןעמ
 :ָאפ סלַאטַאל זַא ,ןזיװרעד לָאמ ןטשרע םּוצ ןַארּב .ּפָארּפ
 (םייח) ןַאמײה ןעװעג ךעלטנגײא זיא ןעמָאנ סרעט
 םענּופ טמַאטשעג טָאה רע יװ תויה רָאנ ,ןָאזפלָאװ
 םיא ןעמ טָאה ,(עיזעלש-רעּבױא ןיא) יולסָאל לטעטש
 ,לעסַאל ןפורעגנָא יולסערּב ןיא ךיז ןצעזַאּב ןייז ךָאנ
 -- לַאסַאל ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רעטעּפש ןזיא סָאװ
 ,רעלעיציפָא ןייז ןּבילּבעג ןיוש זַיא ןעמָאנ רעקיזָאדרעד ןּוא
 -- (5 ןָאזפלָאװ לטייפ ןסייהעג ךעלטנגייא טָאה עדייז סלַאסַאל
 ףיוא טפירשפיוא םעניא ןפּורעגנָא עקַאט רע טרעװ יױזַא
 ה"כ ןּב לַאסַאל םייח ה"כ, :ןּוו ןײז ןּופ הבצמ רעד
 ךיז רע טָאה רעּבָא ןתמא רעד ןיא .(+ "ןהָאזפלָאװ לטייפ
 םיא טימ .(ןּורעּצ רעדָא) ןּוארּב לטיפ ןפּורעג ןײלַא
 ןייז טימ רעטעּפש סָאװ ,עקיּבלעזסָאד ןפָארטעג ךיז טָאה
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 .(ףלָאװ 'רּב לטייפ) ףלָאװ ןסייהעג טָאה רעטָאפ ןייז סָאװ ,םעד ןּופ

 :ָאזַא זיא טפירשפיֹוא יד .272 .ז ,ןטרָאד ,?טפירשסטַאנָאמ,(4

 ת"רד יא 'ד םֹויּב דלֹונ ,ןהָאזפלָאװ לטייפ ה"כ ןּב לַאסַאל םייח ה"כ ג"פ,

 היה ןמאנ בא .ק"פל ג"כרת ירשת ד"כ 'ג םויּב רטפנו א"נקת רייא
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 ."ה"בצנת .הרקי שמנ תואת



268 

 יװ רעדָא ,ןּורעּב לטעטש םענּופ טמַאטשעג טָאה רע :ןוז
 שעלש-רעּביױא ןיא) ןּוארֹּב ןפּור ךעלטנייוועג סע טגעלפ'מ
 (?ױלסָאל ןייק ןרָאפעגרעּבירַא זיא רע תעּב ןּוא ,(עיז
 ןּורעּב לטעטש+םַאטש ןייז טיול ןפּורעגנָא םיא ןעמ טָאה

 ,ןּוַארּב רעדָא
 -סיורַא גנוימ עקיזָאדיד טָאה ןַארּב .ּפָארּפ

 ,רע טּבײרש ,רעצעמיא רָאנ יװ .הרעשה ַא סלַא טגָאזעג
 ןרעג ײז ךיא לעװ ,ןזײװַאּב ערעסעּב ןעגנערּב רימ טעװ
 יד קנַאדַא ,טײקכעלגעמ יד טציא ןּבָאה רימ ,ןענעקרענָא
 ּוצ ,ַאד ןקורד רימ עכלעװ ,החּפשמ סלַאסַאל ןּופ ווירּב

 ,גנּונײמ עקיזָאדיד ןריטנעמּוקָאד
 ןַא טיג החּפשמ סלַאסַאל ןּופ לסקעוװווירּב רעד

 ךיז טָאה עדייז סלַאסַאל זַא (1 :זײװַאּב ןקידנּפעשסיױא
 ?נּוא ןײלַא ךיז רע טעמתח ױזַא -- ןּורּב לטייפ ןפּורעג
 ןרָאי יד ןיא טָאה רע זַא (2 ;ןּוז םּוצ ווירּב יד רעט
 (3 :ױלסָאל ןיא טניואוועג (טיוט ןייז זיּב) 1803--1
 - ןָאופלָאװ (ןַאמיײה) םייח ןסייהעג טָאה ןּױז ןייז זַא

 יד עז) ןּוו םּוצ ווירּב יד ןײלַא רע טריסערדַא ױזַא
 ווירּב יד ןשיװצ (4 :(ווירּב עטכַארּבעג יד ןּופ ןסערדַא

 ,העידי יד טקיטעטשַאּב סָאװ ,טנעמּוקַאד א ךיז טניפעג
 ןַא ,עלעװק רעדנַא ןַא ןּופ טגנערּב ןַארּב .ּפָארּפ עכלעוו
 ,רעטּומ סנָאזפלָאװ םייח .ה .ד ,עּבָאּב סלַאסַאל דנַאנידרעפ
 :םײהנעּפָא עילימַאפ רעטנַאקַאּב רעד ןּופ טמַאטשעג טָאה
 סלַאסַאל ןּופ (םינושאר:םיאנּת) םיאנּת יד ןענייז סָאד

 ,ןעמ טעז םיאנּת יד טיול 41789 רָאי ןּופ עּבָאּב ןּוא עדייז .
 ןּופ רעטכָאט יד ,רּתסא :ןסײהעג טָאה עּבָאּב יד זַא
 םײהנעּפָא לאומש ןּופ ןּוו םעד ,(לדנעמ) ילנמ םחנמ
 ,(ןלעּפָא קריצַאּב ,עיזעלש-רעּביױא) טסָאט ןיא

 -- סוחיה:תלשלש סלַאסַאל טציא ןכּב ןסיװ רימ
 ,רָאלק ןיא סע .טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ףיט טינ ,תמא

 ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה לַאסַאל דנַאנידרעפ זַא
 =עג עדיײז ןײז זיא רעװ רעבָא .לט ײפ ןדייז ןייז ןופ
 רע ןיא הביבס רעכלעװ ןּופ ,טײקכעלנעזרעּפ סלַא ןעװ
 רעד ןיא טשרעהעג ןּבָאה סעיצידַארט עכלעװ ,ןעמּוקעג
 ,ןּוז ןײז ןּבעגעג רע טָאה גנּואיצרעד עכלעװ ,החּפשמ
 ןטשרע םּוצ רָאלק טרעװ ץלַא סָאד -- רעטָאפ סלַאסַאל
 .ָאד ןקּורד רימ סָאװ ,ווירּב יד ןּופ לָאמ

 א רעד ןּופ רחוס ןשידיי ַא ךיז רַאפ ןעעז רימ
 קרַאטש ךָאנ טָאה סע ּואװ ,ץניװָארּפ רעשיזעלש-רעּב
 טכַאװשעגּפָא ןיוש רעּבָא ,עיצידַארט עטלַא יד טשרעהעג
 ּואװ ,ןפירנַאּב ןּוא ןעקנַאדעג עכעלטלעװ עיינ יד ךרוד
 ?שטיידרַאפ םגה ,שידיי ןּבירשעג ןּוא טדערעג ךָאנ טָאה'מ
 ,ןדמל ַא ןּוא די רעמּורפ ַא ןיא עדײז רעד .טשירעמ}

 דיי ַא .טלעװ רעקיטנײה רעד ןּופ ןיוש לסיּבַא רעבָא

 .טנַאקַאּב טינ זיא רעהַא ןרָאפעגרעּבירַא זיא רע ןצוו יונעג (6

 רעּבָא 1791 רָאי ןיא ,ןּורעּב ןיא ןעוועג ךָאנ רע זיא 1783 רָאי ןיא

 םיא זיא רָאי םעד ןיא לייוו ,יֹולסָאל ןיא טניואווצג ןיֹוש רע טָאה

 .םייח ןּוז ןייז ןרָאװעג ןריֹוּבעג ָאד
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 .ראפ ײּברעד ,הסנרּפ-תוגאד טימ ןּוא רעדניק טימ לּפוטמ ַא
 לגניי רערעטלע ןייז זַא ,רַאפרעד ןגרָאז ּוצ טינ רע טסעג
 ןיא סָאד לײװ ,'ה תאריל תישאר,) םּורפ ןּבײלּב לָאז
 .עק-- רענרעל-ליואוו ַא ןרעװ לָאז ,("המכח ןּופ רעקיטכיוו
 ןּיא קודקד לסיּבַא ךיוא ןּוא םיקסוּפ ןּוא ארמג ןענ
 ךארּפש יד ,) שידיי ןּוא שטייד ןּבירש ,ןכַאז עכעלטלעוו
 ךיז לָאז ,("ןכַארּפש עדמערפ ךיוא ןּוא קלָאפ רעזנּוא ןּופ
 טימ .תוירּבל הונ ַא ןייז ,רעּבױז ןטלַאה ןּוא שיטייל ןריפ
 ןייא טשרעוו אּוד 'הל הוקא, :םלשומ א ןייז --טרָאװ ןייא
 עז) "טלעװ איד שיוא טשכַאל ןַאד דנוא ,ןדרעװ םלשומ
 -רעד ןייז ןיא טגנערּב ןַארּב ,ּפָארּפ .11 ןֹּוא 4 ווירּב יד
 חעּב וַא ,טקַאפ ןטגַאסערעטניא ןַא גנּולדנַאהּפָא רעטנָאמ
 גנּוצעזרעּביא ןייז טזָאלעגסױרַא טָאה ןָאסלעדנעמ השמ
 גנוצעזרעּביא יד) "רואיּבכ ןטימ שטייד ןיא שמוח םענּופ
 ,(1783:1780 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד ,טנַאקַאּב יװ ,זיא
 טנענָאּבַא רעקיצנײא רעד ןעװעג עדיײז סלַאסַאל זיא
 .( (ףלַאװ ר"ּב לטייפ 'ר) ןֹורעּב לטעטש םעד ןיא רענייז

 =ָאפ סלַאסַאל ,טיז רעטייװצ רעד ןּופ ,ןעעז רימ
 ןיא רעכלעװ ,רָאי 12-11 ןּופ לגניי ַא ,דניק סלַא רעט
 ױלסַאל ןּופ רעטָאפ ןייז ןּופ ןרָאװעג טקישעג לעיצעּפס
 רעירפ -- םידמלמ ןּוא םינּבר יד ייּב הרוּת ןענרעל ּוצ
 טלָאמעד ןיא ץליצ ;גירּב ןײק ךַאנרעד ןּוא ץליצ ןייק
 .עיזעלש-רעּביוא ןיא הליחק עשידיי עקיטכיװ ַא ןעװעג
 +עג ,ןטײקיעפ עטּוג רעיײז קיטנָאק טציזַאּב לגני סָאד
 טייװ זיא רעּבָא ,הביבס רעשינדמל-שינּבר ַא ןיא ךיז טניפ
 -טנייװעג ןענעק רימ ןכלעװ ,רוחּב:הבישי ּפיט םעד ןּופ
 ,טפעשעג ןגעװ רוכּב ןייז ּוצ טפָא טּביירש רעטָאפ רעד ,ךעל
 םיא טימ ךיז רע טהצע לָאמַא ,ןכַאז:עילימַאפ ןגעװ
 םינינע יד טייטשרַאפ ,תעד:רּב ַא זיא דניק סָאד ןּוא ,ּוליּפַא
 יד ןַא ,םיוק ךיז טּבױלג סע ,(.דנא .א 11 ווירּב עז)
 ןיא סָאװ ,דניק ַא ןּופ ןענייז ,טּבײרש םייח סָאװ ,ווירּב
 וירב םעד עז) טלַא טינ רָאי ףלעװצ עצנַאג ןייק ךָאנ
 ,טוג טנרעל םיײח .(1803 ינּוי 9 םענּופ ,רעטּומ רעד ּוצ
 טפיול רע -- ןעיירעתּוטש עשרעדניק ּביל ךיוא טָאה רעּבָא
 לָאמַא טליּפש רע זַא ,ךעלגעמ ןּוא הפירש ַא ףיוא ןקיק
 רעטּומ יד יװ ,זיא ייּברעד שיטסירעטקַארַאכ .ןטרָאק ןיא
 ּוצ טפירשוצ ַא ןיא :םעד ןגעװ הריסמ ַא ףיוא טריגַאער
 ןהיז רֹּביל , :ןּוז ןקירָאיפלע םעד יז טּבײרש ווירּב ַא
 ןליּפש ןטרָאק טסּוט אּוד ןעװ ,ןּבעל םייח (עלעניז) אל
 טסלָאו אּוד דנּוא ןגירק (עּפכינ) אּבכינ איד אּוד טסלָאז
 רעטּומ עּביל ענייד עּביילּב רפ רטייװ .ןרעװ טצרַאװשַאפ
 םעד ןגעוו ןָאט ןּברַאה ַאזַא ןיא ...(1 וװירּב עז) "רּתסא
 *עג רעד טָאה ,עמַאמ עטּושּפ יד יװ ,ןעיירעפיטש סדניק
 =יזָאד רעד רעּבָא .ןבירשעג טינ רעטָאפ רענעסַאּל
 ,רעטָאּפ םייּב ךיז טעּב "רעליּפש:ןטרָאק , רעניילק רעק
 הבישי רעד ןיא ןענרעל רעטײװ ןרָאפ ןזָאל םיא לָאז רע
 ,הרוּת-םוקמ רעטנַאקַאּב ַא -- ,דָאכַאנ ןּופ

 ,215 .ז ,ןטרָאד ,"טפירשסטַאנָאמ, (6
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 =יּכשמ-שינדמל עמּורפ ַא ךיז רַאפ םּורַא-ױזַא ןּבָאה רימ
 =רָאי ןט19 ּבײהנָא ןּוא 18 ףוס ןּופ עילימַאפ עשירחוס עשיל
 =ידַארט-החּפשמ עקרַאטש טימ ,עיזעלש-רעּביױא ןיא טרעדנּוה
 ,שּוח ןשיטקַארּפ ַא טימ םלשומַא ןּוז ַא טסקַאװ סע ּואו ,סעיצ
 עכעלטע טנרעלעגּפָא טָאה רע יװ ,םעדכָאנ .ליּכשמ ןּוא ןדמל ַא
 טמענרַאפ ,םינּבר עשיזעלש:רעּבױא יד ייּב הֹרוּת רָאי
 טפַאש ,יולסערּב ןַײק רעּבירַא טרָאפ ,רחסמ טימ ךיז רע
 עלָאר ַא טליּפש ןּוא ןגעמרַאפ ַא טייצ רעד טימ טרָאד ךיז
 :טימ ַא (1818-1816 רָאי ןיא) טרעװ ,הליהק רעד ןיא
 םענײפ ַא טימ ,אשידק:הרבח רעקיטרָא רעד ןּופ דילג
 רעטעּפש טרעװ ,(? רעלַאטסכיײר 80 ןּופ טלעג-סטירטנייא
 טציטש ןּוא גנּוגעװַאּב:םרָאפער רעד ןּופ רעגנעהנָא ןַא
 רעד ןיא טָא .ןסקָאדָאטרָא יד טימ ףמַאק םעד רעטנּוא
 זיא ,עיצידַארט ַא ןעװעג זיא םלשּומ ַא ןייז ּואװ ,הביבס
 ןפורעגנָא טָאה טלָאּבמּוה יװ ,"דניקרעדנּואו, ַא ןסקַאװעג
 :עּפַארײא רעד ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,ןלַאסַאל דנַאנידרעּפ
 .עעדיא:טלעװ ַא רַאפ רעפמעק רעד ןּוא םלשּומ רעשיא

 זנוא טקעדטנַא החּפשמ סלַאסַאל ןּופ עיּפַארגָאיּב יד
 ןיא לַאסַאל החּפשמ יד .טנעמָאמ ןטנַאסערעטניא ןייא ךָאנ
 טָאה עדײז רעד .עשידײ:טסָא ןא ןעװעג ךעלטגייא
 ,טסָאט ןּופ עּבָאּב יד ,ןּורעּב לטעטש םענּופ טמַאטשעג
 :רעּביױא ןיא עלַא -- קינּביר זיירק ,ױלסָאל ןּופ רעטָאפ רעד
 ןלױּפ ּוצ טרעהעג לָאמַא טָאה זירק רעד .עיזעלש
 :עג ךיז טָאה ױלסָאל .(ריא ּוצ רעּבירַא רעדיװ טציא)
 :עד טָאה טנגעג רעצנַאג רעד .עיצילַאג ייּב טרַאה ןענּופ
 םענּופ סעיצידַארט יד רעּבָא ,ןסײרּפ ּוצ טרעהעג טלָאמ
 ,טשטיידרַאפ ןּוא טריזיגרעדָאמ ןיוש ,םּוטנדיי ןשיליוּפ:טלַא

 ןּוא .הביבס רעצנַאג רעד ןיא טשרעהעג קרַאטש ןּבָאה
 ,לאסַאל החּפשמ יד ןסקַאװעגסיױא זיא הביבס רעד ןיא

 יד ןּופ לּוגלג רעד ךיוא ןיא שיטסירעטקַארַאכ
 ,ןרָאק טימ טלדנַאהעג ךָאנ טָאה עדײז רעד :תוסנרּכ
 ןּוא (סעדנערַא) "סעדנאר, טימ ןָאט ּוצ טַאהעג טָאה
 רענרעדָאמ ַא ןעװעג ןיוש זיא ןּוו רעד ;ןקעטָאּפיה
 ןּבָאה סע רעכלעװ טיִמ ,הסנרּפ ַא -- רעלדנעה-ןדייז
 השמ ןּופ קידנּבױהנָא ,םיליּכשמ ליפ ןעמּונרַאפ בגא ךיז
 החּפשמ רעד ןיא ןעמ טָאה לקיניא םעד ,ןענָאסלעדנעמ
 ,טנַאטרעמָאק ןקיטלעװטנייה ןַא רַאפ ןכַאמ טלַאװעג ךיוא
 :נצנעלג ַא רָאנ ,רחוס ןייק טינ סױרַא זיא םיא ןּופ רעּבָא
 ,טסימָאנָאקע ןּוא רעקנעד ,טסירּוי רעשיאעּפָאריא רעד
 רעלַאיצַאס ןּוא רעּוט רעשיטילָאּפ רעטמירַאּב:טלעװ ַא
 ,רעפמעק

 ךָאנ זנּוא ןקעדטנַא ,ָאד ןּביג רימ סָאװ ,ווירּב יד
 לעװש ןפיוא ןטייצ ענעי ןּופ טנעמַאמ ןטסקיטכיװ ןייא
 ןּבָאה עּבָאּב יד ןּוא עדיײז רעד :טרעדנּוהרָאי ןט19 םענּופ
 עדײז רעד טָאה ןטלעז רָאג ,שידײ ןּוז םּוצ ןּבירשעג
 טינ זיא שידי רעד ,תמא .שיאערּבעה ךיוא ןּבירשעג
 ךוּת ןיא רעּבָא ,רעשירעמשטייד:ףיט ַא רָאנ ,רעקיטציא רעזנּוא

 ,2115270 .ז ,ןטרַאד (?

 ןדיי עשישטייד יד סָאװ ,ךַארּפש עשידיי יד ןעװעג סע זיא
 שטייד םענייר טימ טשימעג ,טצּונַאֹּב טלָאמעד ךָאנ ןּכָאה
 עדייז רעד .ןקּורדסיױא עשינּבר:שיאערּבעה ךסַא טימ ןּוא
 ןּבײרש ןענרעל ךיז לָאז רע ,ןּז םעד ךיוא ןָא טגָאז
 ןָא ךיז אּוד טשגנַאפ תּודהי ןּבײרש ןייד ןיא,) שידיי
 רעד טּביײרש ווירּב-רחסמ יד ךיוא ,("ןרסעּב ּוצ ךילמיצ
 ףרַאד ןעמ .(ףֹּתּוש םּוצ וירּב םעד עז) שידי ןיא עדיײז
 ןּבָאה סָאװ ,יד ןגעלפ ךעלטניײװעג זַא ,טכַא ןיא ןעמענ
 ױצ טימַאּב ךיז ,שידי טּושּפ טדערעג םייהּרעדניא
 רַאפ ןטלַאהעג סָאד טָאה ןעמ -- טשטיידרַאפ רעמ ןּביירש
 ןעעזעג רימ ןּבָאה ןליּפשײּב עכלעזַא ;רעשיטיײל
 .רעטצעל רעד רָאג ןיּב ןליוּפ ןּוא דנַאלסּור ןיא ּוליִפא
 ווירּב סנדייז םעד ןיא ךָאנ ריא טניפעג לָאמַא .טײצ
 שיטסירעטקַארַאכ רעמ ןענייז סָאװ ,ןקּורדסױא עקינייא
 ריא -- ץטע ,לשמל :ןדער טרַא ןשילױּפ ןרַאפ
 .(11 װירּב עז)

 ןעמ טָאה ןלעװק ערעדנַא ןּופ ךיוא ןעעז רימ יװ
 =רָאי ןקירָאפ ןּופ ּבױהנָא ןיא ןדיי עשישטייד יד ןשיװצ
 =שטייד) שידיי ןּבירשעג ןּוא טדערעג קינײװ טינ טרעדנּוה
 .ןצניװַארּפ עשישטייד:טכע יד ןיא ּוליּפַא (שידיי:שירעמ
 זיא ,.ה .י ןט18 םענּופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ,רעירפ
 ןײװַאּב רעטסעּב סלַא .רעטלֹוּב ךָאנ ןעװעג טקַאפ רעקיזָאדרעד
 ןָאסלעדנעמ העמ ןּופ שידיי ןיא ווירּב יד ןעניד ןענעק
 :עיצעפס ַא דנַאּב םעד ןיא ןּביג רימ עכלעװ ןגעװ ,אפּוג
 רימ ןּבָאה ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןגעװ .גנּולדנַאהּפָא על
 ןארּב .ּפָארּפ .ווירּב-החּפשמ סלַאסַאל ןּופ זײװַאּב ןרָאלק ַא
 :םיוא סָאד ןַא ,לקיטרַא ןטנַאמרעד ןייז ןיא טלייצרעד
 ּואו ,אשידק-הרבח רעיולסערּב רעד ןּופ (?סקנּפ) ךּוּב:םַאנ
 ןיא דילגטימ סלַא ןּבירשעגנייא ךיז טָאה רעטָאפ סלַאסַאל
 טסייה סָאד -- "שטייד:שידיי , ןיא טריפעג ןעוועג זיא ,8
 :ידיי-שטייד יד רעּבָא .טגָאז רע יװ ,שטייד ןיא ךעלטנעגייא
 ?רַאפ רעדָא -- טנקײלרַאפ טּפָא ןּבָאה רעלטפַאשנסיװ עש
 ןעװעג ךָאנ ןזיא ידי ןזַא ,טקַאפ םעד -- ןעעז
 ּוליפַא ןּוא ,ןדי עשישטייד יד ןשיװצ קרַאטש גונעג
 =רָאי ןט19 ּבױהגָא ןּוא ןט18 ףוס ,םיליּכשמ יד ןשיװצ
 =עג טּוג רעײז טָאה ,לשמל ,רעגײג גיוװדּול ,טרעדנּוה
 ,ןָאסלעדנעמ השמ ןּופ ווירּב עשידי יד ןגעװ טסּואװ
 רַאפ שטייד ןיא טצעזעגרעּביא ןײלַא טָאה רע עכלעוו
 ןּוא ,םישרוי סנָאסלעדנעמ ןּופ ויכרַא:עילימַאפ םעד
 .רַאפ ּוצ קיטיונ רַאפ ןעניפעג טינ לָאמניק סע טָאה
 ..?שיבל אלש, אמּתסמ -- ןכעלטנפע

 ,עשידיי ךָאנ ןענייז עדייז סלַאסַאל ןּופ ווירּב יד ּביוא
 רעמ רעטעפ ןּוא רעטָאפ סלַאסַאל ןופ ווירּב יד ןיוש ןענייז
 .ַאל ןּופ סרעדנּוזַאּבב שטייד טכעלש ַא תמא ,שטיײד
 ,ןקורדסיוא עשיאערּבעה טימ (ףלָאװ רעטעפ סלַאס
 טָאה טנגּויו יד ,שידי יװ שטייד רעמ ךָאד רעּבָא
 .תפש רעד ןיא ןּבײרש ּוצ טימַאּב ןיוש קיטנַאק ךיז
 ,טנעקעג טּוג גּונעג טינ ךָאנ טָאה יז עכלעװ ,הנידמה
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 יד טייצ רענעי ןּופ ליטס ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ ךיוא זיא'ס
 ןיא ,(עשינײטַאל לָאמַא) רעטרעװ עשיזיוצנַארפ לָאצ עסיורג
 :רַאפ ןעװעג ללכּב ןענייז עכלעוו ,םרָאּפ רעטשטיידרַאפ ַא
 .ןטייצ סנסיורג םעד ךירדירפ ןּופ ךָאנ ןסיײרּפ ןיא טײרּפש
 רעטָאפ סלַאסַאל ןּופ טצּונַאּב יז ןרעװ טּפָא סרעדנּוזַאּב
 -טּפױה רעּבָא ,ןדייז םייּב טינ ךיוא ןלעפ יײז) רעטעפ ןּוא
 ,(סּורג) טנעמילּפמָאק : (ווירּב:סטפעשעג ןייז ןיא ךעלכַאז
 .יוַא ,ָאטַאד ,רעיסנָאמ ,(גלָאפרעסימ ,קילגמּוא) רעהלַאמ
 ןריפלָאזער ,(שינעפעשַאּב) רּוטאערק ,(ןפָארטעג) טריוו
 יד עז) המודכו (ןּביירשנײא) ןרילּוּבַאטניא .,(ןסילשטנַא)
 ּוצ ןפלָאװ ןּופ ,רעטּומ רעד ּוצ ןָאזפלָאװ םייח ןּופ ווירּב
 .(ףתּוש ןייז ּוצ ןּוארּב לטייפ ןּופ ךיוא ,םיא

 ןעײג ,ןּביג רימ סָאװ ,ווירּב עיצקעלַאק רעד ןיא
 שיאערצעה ןיא 1 ןּוא שידי ןיא ווירּב 11 (1 :ןײרַא
 :ערדַא 3 -- ײז ןּופ ,םייח ןּוז םּוצ עדייז סלַאסַאל ןּופ
 :בעפ ןּופ טריטַאד ;גירּב ןייק 8 ןּוא ץליצ ןייק טריס
 :ערּבעה ןיא ווירּב 1 (2 41803 טסּוגױא זיּב 1802 רַאּור
 ,גירּב ןיא בר םּוצ ןּוארּב לטייפ עדייז סלַאסַאל ןּופ שיא
 :עד ןט30 םעד טריטַאד ,ןּו ז ןיײז ןגעװ גערפנָא ןַא טימ
 .פלָאװ םייח ןּופ ןּבירשעג ,ווירב 1 (3 ;1802 רעּבמעצ
 ווירּב 1 (4 ;1803 ינוי ןט9 םעד טריטַאד ,רעטּומ ןַײז ּוצ ןענָאז
 ,גירּב ןייק טריסערדַא ,רעדּורּב ןייז ןּופ ןענָאזפלָאװ םייח ּוצ
 טריטאד ;ןּבלָקטשעג זיא רעטָאפ רעד זַא ,העידי רעד טימ
 :החּפשמ עקיזָאדיד רעסיוא (5 .1803 רעּבמעװָאנ ןט22 םעד
 סלַאסַאל סָאװ ,וירב:סטפעשעג ַא רימ ןעגנערּב ווירּב
 ינּוי ןט8 םעד טריטַאד ,ףֹּתּוש ןייז ּוצ ןּבירשעג טָאה עדייז
 :עלש:רעּביוא) עסײנ ןייק יױלסָאל ןּופ טריסעדַא ,1
 עכעלטע ןּופ שידיי ןיא הריכמ-רטש ַא ךיוא (6 ,(עיז
 סלַאסַאל טפיוקרַאפ טָאה'מ זַא ,םיּתּב-ילעּבפרעױלסָאל
 רעּבָאטקָא ןט20 םעד טריטַאד ,לֹּוש ןיא טָאטש ַא ןדייז
 פא ןשיפַארגָאטָאפ ַא רימ ןּביג ווידב 4 ןּופ .9
 סעּבַאּב ןּוא סנדייז סלַאסַאל ןּופ קּורדּפָא ןַא ךיוא יװ ,קירד
 .(1789 יַאמ ןט26 םעגּופ) םינושארםיאנּת

 ןטנעמיקָאד ןּוא ווירּב יד ךעלריטַאנ ןעגנערּב רימ
 :עפ יד טימ ןוא עיפַארגָאטרָא רעקיטרַאנגײא רעייז ןיא
 תורעה יד ןיא רָאנ ןּביג רימ ;ןּבָאה יז סָאװ ,ןרעל
 שטייט םעד (ןרעמַאלק עקיקע ןיא ,טסקעט ןיא לָאמַא רעדָא)

 254 החּפשמ סלַאסַאל

 עשיאערּבעה יד ןוּפ רקיע רעד ,רעטרעװ עקינייא ןּופ
 רימ .טצּונַאּב טפָא רעייז ָאד ןרעװ עכלעװ ,תוביּת-ישאר
 ,עטַאד יד וויֹרּב עקינײא ןיא טלעטשעגטסעפ ךיוא ןּבָאה
 טימ ןּבירשעג ןענייז ווירּב יד .טזָאלעגכרּוד טּפָא טרעוו סָאװ
 ןענייז סעלעטש עקינייא ןּוא טפירשטנַאה רערָאלקמּוא ןַא
 םוטעמּוא טעמּכ רעּבָא ,ןרָאװעג ןּבירעגּפָא טייצ רעד ךרּוד
 .ןרירפישעד ּוצ טסקעט םעד ןּבעגעגנייא ךיז טָאה

 װירּב עקיזָאדיד .גנּוקרעמַאּב ןייא ךָאנ סּולש םּוצ
 .פָארּפ ןּופ ןעמּוקַאּב רימ ןּבָאה ןטנעמּוקַאד-עילימַאפ ןּוא
 ףַארגָאיּב ןּוא רענעק ןטנַאקַאּב םעד ,רעיַאמ װַאטסּוג
 וװיכרַא סלַאסַאל תּושר ןייז ןיא טָאה רעכלעוו ,ןלַאסַאל ןּופ
 ןיא טכעלטנפערַאפ ןרָאי עטצעל יד טָאה רעכלעװ ןּוא
 .גַאהּפָא ןּוא ןלַאירעטַאמ עטסקיטכיװ ײר ַא שטייד
 לסקעוו?װירּב םעד ,לשמל ,יװ) ןלַאסַאל ןגעװ ןעגנּולד
 ןּופ עיּפַארגָאיּב עסיורג ַא ,סקרַאמ ןּוא לַאסַאל ןשיװצ
 ?רַאפ-טינ טימ ךּוּב ןקיטכיו רעייז םעד -- סנטצעל ,ןלַאסַאל

 ,(ןקרַאמסיּב ןּוא ןלַאסַאל ןגעװ ןלַאירעטַאמ עטכעלטנפע
 ,קנַאד ןפיט רעזנּוא סיוא רַאפרעד םיא ןקירד רימ ןּוא
 לקיטרַא ןַא ןּבעג ּוצ ןרעיַאמ .ּפָארּפ ןטעּבעג ךיוא ןּבָאה רימ
 .ַאד ןקּורד רימ עכלעװ ,ווירּב יד ןגעװ

 רע טָאה ,טלײטעגטימ זנּוא טָאה רעיַאמ .,ּפָארּפ יװ
 ַא ףיוא ויכרַא סלַאסַאל ןענּופעג קירּוצ רָאי עכעלטע טימ
 ןיפערג רעד ןּופ םישרוי רעדָא םיבורק יד ייּב םעדיוּב
 זַא ןעװעג זיא לרוג סלַאסַאל ןעמעװ טימ ,דלעפצַאה
 טָאה ןלַאירעטַאמ ענעדיײשרַאפ ןשיװצ .ןדנֹוּברַאפ גנע
 סָאװ ,ווירּב לקעּפ םעד טָא ףיוא ןסיױטשעגנָא ךיוא ךיז רע
 סלַא עּפַאמ-װירּב רעטלַא ַא ןיא ןטלַאהַאּב ןגעלעג זיא
 :תאֹרי טימ קיטנָאק טָאה לַאסַאל סָאװ ,עיװקילער:ןעילימַאפ
 לקעּפ ןקיזָאדמעד לַאסַאל טָאה ךעלניײשרָאװ .טיהעגּפָא דובּכה
 רע ןעמעװ ,(1862) רעטָאפ ןייז ןּופ טיוט ןכָאנ ןעמּוקַאּב
 רעצלָאטש רעד ,רָאי ייװצ ףיוא רָאנ טּבעלעגרעּביא טָאה
 טָאה רעכלעװ ,רעפמעק רעלַאיצָאס ןּוא רעגריּב-טלעוו
 ךָאד טָאה ,קילגמוא ןַא זיא םּוטנדיי סָאד זַא ,ןטלַאהעג
 ןּופ וװירּב עשידיי יד םּוטקילײה סלַא ךיז ייּב טיהענּפָא
 םעניילק םענּופ ןעמּוקעג ןעניז סָאװ ,ןרעטלע ענייז
 טָאה רע ןעמָאנ סנעמעװ ,עיזעלש:רעּבױא ןיא לטעטש
 : ,ןגָארטעג



 26 החּפשמ סלַאסַאל ןּופ ווירּב צשיד*י טי

 לַאסַאל דנַאנידרעפ ןּופ סוחיה:תלשלש םּוצ
 (ןילרעּב) רעיַאמ װַאטסּוג ר"ד רָאסעּפָארּפ ןּופ

 ךָאנ ןּבילּברֲאפ ןענעז סָאװ ,ןטנעמּוקַאד יד ןשיוצ
 טשרע טָאּה ןעמ עכלעװ ןּוא טוט ןקיטייצירפ טלַאסַאּל
 ךיז טָאה ,טקעדטנַא רעטעּפש טרעדנּוהרָאי ןּבלַאה ַא טימ
 ײר ַא טימ עּפַאמ?װירּב עטצּונעגּפָא עטלַא ןַא ןענּופעג
 ווירּב עקיזָאדיד .ווירּב עשיאערּבעה עכעלטע ןּוא עשידיי
 עטנַאקַאּב זנוא עטשרע יד ,סײװ ךיא ליפיוו ףיוא ,ןענעז
 רעד רעּביא טכיל לסיּבַא ןטײרּפשרַאפ סָאװ ,ןטנעמוקָאד
 טייצ-טנגוי רעד ןּוא ןדייז סלַאסַאל ןּופ עטכישעגסנּבעל
 רַאסעּפַארּפ טָאה קירּוצ רָאי ןעצ טימ ,רעטָאּפ ןייז ןּופ
 =געסיוו דנּוא עטכישעג ריפ טפירשסטַאנָאמ , רעד ןיא ןַארּב
 עשירַאטנעמּוקַאד ןּופ דנּורג ןפיוא ,"סמּוטנעדּוי סעד טּפַאש
 סלַאסַאל ןגעװ ןעגנּולײטטימ עקינײא טכַאמעג ,תועידי
 :עילימַאּפ ןיז ןּופ עטכישעג רעד ןגעװ ןּוא םַאטשּפָא
 ,עדיײז סלַאסַאל ןַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה רע .ןעמָאנ
 ַא ןיא טניואװעג 1783 רָאי ןיא טָאה ,ןיֵארּב לטייפ 'ר
 :סגנּוריגער ,סעלּפ זיירק ןיא (ןיארּב רעדָא) ןּורעּב לטעטש
 ךיוא ךיז טױעלקרעד טימרעד זַא ןּוא ,ןלעּפָא קריצַאּב
 ןּבָאה לקיניא ןּופ השּורי רעד ןיא .ןעמָאנעילימַאפ ןייז
 טימ ןדייז ןייז ןּופ םיאנּת יד ןענּופעג ךיוא טציא ךיז
 ןט28 םעד ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז סָאװ ,ןעּבָאּב רעד
 ןטפ ןפיוא טמיטשַאּב ןעװעג ןזיא הנּותח יד .1789 יַאמ
 =עגּפָא טרעװ םיאנּת יד ןיא .רָאי ןקיּבלעזמעד טסוגיוא
 ןּופ גנוריצ יד ןעקנעש הלּכ רעד ףרַאד רע זַא ,טכַאמ
 ןעװעג זיא רע זַא ,טזײװַאּב סָאד -- יורפ רעטשרע ןײז
 שימרוטש ַאזַא ןיא ןסָאלשעג ,ךּודיש רעקיזָאד רעד .ןמלַא ןַא
 טציא ךיז טָאה'ס יװ ,טָאה ,עטכישעגטלעװ רעד ןיא רָאֵי
 ,ףיולרַאפ ןשימרּוטש ַא רעייז ןעמּונעגנָא ,טלעטשעגסיורַא
 .ןטנעמָאמ עסיוװװעג ןיא ןפוא לכּב

 - ןורּב לטייפ ןזיא הנּותח רעטייווצ ןייז ךָאנ דלַאּב
 ןיא ,ױלסָאל ןייק ןרָאפעגרעּבירַא -- ךיז טעמתח רע יװ
 ןריוּבעג 1791 רָאי ןיא םיא ןיא טרָאד .קינּביר זיירק
 רעד ,םייח רעדָא ,ןַאמײה ןּוז רערעטלע ןייז ןרָאװעג
 םעד ,רעטעּפש רָאי טכַא טימ ,לַאסַאל דנַאנידרעפ ןּופ רעטָאפ
 ןּופ רעיײטשרַאפ רעד טקיטעטשַאּב ,1799 רעּבָאטקָא ןט0
 ןיא טָאה לטייפ 'ר ןַא ,ױלסָאל ןיא הליהק רעשידיי רעד
 ט"ר 41 טָאטש ַא רַאפ טלָאצַאּב לּוש רעקיטרָאד רעד
 =עגסיוא קירּוצ ןגירק טעװ רע עכלעװ ,(רעלָאטסכייר)
 ירד עטסטּבעַאנ יד ןּופ ךשמ ןיא טעװ רע ּביױא ,טלָאצ
 ,סיוא טזייוו'ס .טרָאנױאװ ןקיטציא ןייז ןזָאלרַאפ םישדח
 :עג ןטימ ןגָארטעגמּורַא טלָאמעד ןיוש ךיז טָאה רע זַא
 ,ןייז טשינ לָאז סע יװ ,רעּבָא ,יױלסָאל ןזָאלרַאפ וצ קנַאד
 ,ןּבעגעגניא םיא ךיז טָאה םּורַא רָאי ריפ ןיא טשרע
 :מעד ןכעלקריוורַאפ ּוצ ,ריואוועג טציא סָאד ןרעװ רימ יװ
 עידומ ווירּב ַא ןיא לטייפ 'ר זיא 1803 רעמוז .ןַאלּפ ןקיזָאד
 טניואוועג טסלָאמעד ןיוש טָאה רעכלעװ ,ןַאמיײה ןּוז ןייז
 זיוה ןייז טפיוקרַאפ טָאה רע זַא ,ןרעטלע ענייז ייּב טשינ
 ןרָאפּוצרעּבירַא ךיז טּבײלק רע ןּוא טפַאשטריװ יד ןּוא

 רעכיז ףיוא עשינ ךיז טזָאל סע .טָאטש רעדנַא ןַא ןיא
 :קילג סרעדנּוזַאּב טשינ יד ןעװעג סע ןענעז יצ ,ןגָאז

 טלָאמעד םִיא ןּבָאה סָאװ ,ןשינעטלעהרַאפ:עילימַאפ עכעל
 לירַּפַא ףוס .ױלסָאל ןיא ןּבײלּברַאפ ּוצ רעװש טכַאמעג

 טוט םעד ןגעװ ןּוז ןרעטלע ןײז עידוט רע זיא 2
 יד ןַא ,ךיוא ןּוא לחר לרעטסעװש רעניילק ןייז ןּופ

 ןיא ןעּבָאּכ רעד ייּב ךיז טניפעג לזייר רעטסעוװש עטייווצ
 ךיז טיצַאּב רעכלעװ ,ווירּב ןטריטַאד טשינ ַא ןּופ .טסָאט

 ,ריואוועג רעטייװ ןּוו רעד טרעװ ,1803 רעמּוז ּוצ סיװעג
 לקַאטקעּפש ַא רעדיװ, רעטָאּפ םעד טָאה רעטּומ יד זַא
 טרָאד ןּופ ןּוא םײהַא ךיז ּוצ ןרַאפעגקעװַא זיא ,"טכַאמעג
 .עלסערּב ןייק ןרָאפ יז ליװ

 רע ןכלעװ ןיא ,1803 ילּוי ןט3 ןּופ ווירּב םעד ןיא
 ּוצ קיטליגטנע סּולשַאּב ןייז ןגעװ ןּוז ןייז עידומ זיא

 ,רעטּומ רעד ןגעװ לטייפ 'ר טּביירש ,ױלטָאל ןזָאלרַאפ

 רענעלּפ עריא ןגעװ ןעק רע סָאװ ,עקיצנייא סָאד זַא
 ןט4 םעד .ןענַאמיײה ןכּוזַאּב רשפא טעװ יז זַא ,זיא ,ןגָאז
 עקַאט ןיא רעטּומ יד זַא ,רעטײװ רע טעדלעמ טסּוגױא
 "קירּוצ טסגרע םעללַא ןיא טּביילּב דנוא ; ןרָאפעגקעװַא

 רעדניק ענײלק יד טימ טוָאלעגרעּביא םיא סָאה ןּוא
 ךָאנ ךיו טעװ עגַאל ןיז זַא ,רע טּפָאה ,ךָאד .ןײלַא

 רַאפ ןעמּינעגּפָא טָאה רע סָאװ ,טלעג סָאד ,ןרעסעּברַאּפ
 =רעּביא ףיוא ןקעלק ןעק ,טפַאשטריװ רעטפיוקרַאפ רעד

 ץלַא ךָאנ ןעק י"שה, ןּוא עדנערַא עניילק ַא ןעמענּוצ

 ןיא רעּבָא םּורַא געט עכעלטע ןיא ,.."ןיקנעל הבוטל
 ?עגמּוא ךיז טָאה רעטּומ יד זַא ,ןּוז ןייז עידומ לטייפ 'ר

 ץלַא סָאד .תיּביםולש רעדיװ זיא סע ןּוא קיֹוּוצ טרעק
 סענעצס:עילימַאּפ עשימרּוטש יד קידנליװ טשינ טנַאמרעד

 =גָאט ןיא טלייצרעד ןרעװ עכלעװ ,ןרעטלע סלַאסַאל ייּב

 ןיא ,סיוא טזיײוװס יװ ,לַאסַאל ןקירָאיוֿפ םענופ ךּוּב
 ?קַארַאכ ןלּופטנעמַארעּפמעט ַא טימ יורפ ַא ןעוועג רּתסֹא
 ןּבעגעגרעּביא יז טָאה טּפַאשנגיא עקיזַאדיד ןּוא רעט

 עדײז רעד ,טרעקרַאפ .לקינײא ןּוא ןּוז ריא השוריּב
 םעד - ווירּב יד טיול ןפוא לכּב -- טכַאמ לטייפ 'ר

 רָאּפַא .ןשטנעמ ןטצעועג ןּוא ןקיאּור ַא ןּופ קּורדניא
 רעּבמעװַאנ ןיא ,ןשינעעשעג עטלייצרעד יד ךָאנ םישדח
 ןּופ ןרָאפּוצקעװַא ןזיװַאּב טָאה רע רעדייא ךָאנ ,3
 טזַאלעגרעּביא טָאה רע ,ןּברָאטשעג לטייפ 'ר ןיא ,ױלסָאל

 .ןעלטימ ְןָא יװ טעמּכ רעדניק עניילק טימ הנמלַא ןַא

 ירפ ןיוש טָאה רעכלעװ ,ןַאמײה ןּוז ןטסטלע ןייז
 ןּורּב לטייפ טָאה ,ןטייקיאעפ עסיורג ענייז ןזיװעגסױרַא
 וצ םיא טָאה ןּוא בר ַא רַאפ ןכַאֿפ טלָאװעג קיטנַאק

 ןיא םינּבר ּוצ ןענרעל טקישעג רָאי ףלע רעדָא ןעצ
 רימ ןעניפעג 1802 רַאּורּבעפ ןיא ןיוש .טעטש ערעדנַא
 יּבר םעד יײּב ,(ןלעּפָא קריצַאּכ ץליצ ןיא ןענַאמיײה

 -רעּביא רעטָאפ רעד םיא טָאה טלָאמעד .וָאכָאלש ןמלז
 *עגּוצ ךיוא םיא טָאה ןּוא ןישּודיק תכסמ יד טקישעג
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 ןיא .תכסמ רעד ןּוּפ םּויס ןרַאפ טלעג ןקיש ּוצ טגָאז
 טעּב םישדח עקידנגלָאפ יד ןּופ ווירּב עקידרעטייװ יד
 ּוצ קיטיײצכיײלג רעּבָא ,הדמתהּב ןענרעל ןּוז ןייז רע
 ןּוא רעטָאפ םעד ןּבײרש טּפָא ,טנּוועג םעד ןעװענַאש
 ןריפפיוא ךיז ןּוא קידבשּוימ ,רעטנּומ ןייז ,רעטּומ רעד
 -רעּבירַא ןּורּב לטייפ טָאה 1802 טסּברַאה ןיא ןיוש .שיטייל
 ,גירּב ןיא ןיּבר םעיינ ַא ּוצ ןּוז ןקירָאי=ףלע ןייז טריפעג
 =רּוק ַא ןיא ךיז טגערפ רע ןעמעװ ייּב ,ףסוי 'ר ּוצ
 ,טנרעל רע יװ ןּוא טּוט ןּוז ןייז סָאװ ,ךָאנ םּורַא טייצ רעצ
 ןכלעװ ןיא ,רעּבמעצעד ןט7 ןּופ ווירּב רעכעלריפסיוא רעד
 -פיוא ךיז יװ תוצע עכעלרעטָאפ ןּוז ןייז טיג לטייפ 'ר
 ןעװעג ןיא עדיײז סלַאסַאל ןיוש זַא ,טזײװַאּב ,ןריפּוצ
 עניד ןָא טרּוג; .רּוטלּוה רעקיטסײג ןּופ שטנעמ ַא
 -- המכחל ךָאנרעד ,'ה תאריל תישאר ,"רוּבג ַא יװ ןדנעל
 ּוד זַא ,ןדערנייא טשינ ךיז טסלָאז ןּוא  .םיא רע טּביײרש
 רעד :ןענרעל טשינ רעמ טספרַאד ןּוא ץלַא ןיוש טסנעק-
 -- טסײװ ּוד זַא ,טסניימ ּוד :טגָאזעג ןיוש טָאה ם"ּבמר
 ןענרעל ּוצ ּוצ םיא טדער רע ."טשינרָאג טסייװ ּוד ןּוא
 ךיוא רעּבָא ,קּודקד ןּוא םיליהּת ,םישרפמ ןּוא ארמג
 רענעגיא רעד ףיוא ןּבײרש ןּוא ןענעייל ןענרעל ּוצ

 ךיז טספרַאד םעד רעסיוא, ,ןכַארּפש עדמערפ ףיוא ןּוצ
 יד לָאו ,ךעלגעמ יװ ןיר ךיז ןטלַאה ּוצ ןעניואוועג
 ."ןיז ןדירפּוצ רַיד טימ טלעװ

 ןרָאפוצרעּבירַא ןסָאלשַאּב ןַאמײה טָאה 1803 רעמּוז
 רעד ןיא ןעמּוקגָק טרָאד ןּוא ,ןעמהעּב ןיא ,דָאכַאנ ןייק
 ,םעד ןגעק טשינ ּפיצנירּפ ןיא ןיא רעטָאפ רעד .הבישי
 -רַאפ ,ָאז ןּוז ןייז זַא ,שנּואװ ןייז סױרַא רעּבָא טגָאז רע
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 קיטנָאק ויא רע .גירּב ןיא הוצמ-רּב רעּביא זיּב ןּביילּב
 .ַאכָאנ םיא טנַאמרעד רע רעּבָא ,ןּוז ןייז טימ ץלָאטש
 .רָאפ ןייז טּבױל רע .קיסיילפ ןייז ףרַאד רע זַא ,לָאמ
 ךיוא לָאז רע ,םיא טעּב ןּוא ןּבײרש שידי םעניא טירש
 .שטייד טימ ךיז ןעמענרַאפ ּוצ טייצ לסיּבַא ןּבענּפָא

 רעכלעװ ,ןורּב לטייפ ןּופ טוט רעקיטייצירפ רעד
 יװ ,טָאה ,ןּברָאטשעג םּורַא םישדח רָאּפַא ןיא ןיא
 ,ןּוז ןייז ןּופ טפנּוקּוצ יד טמיטשַאּב ,ןענעכער ףרַאד'מ
 יװ שרעדנַא ,הוצמ-רּב ןעװעג טשינ ךָאנ ןיא רעכלע
 :ָאנ ןט22 ןּופ ווירּב ַא ןּופ .טכַארטעג סָאד טָאה רעטָאפ ןייז
 ףלָאװ רעדּורּב רערעגני רעד ןכלעװ ,1803 רעּבמעװ
 .ייא ןַא ,ריואוועג רימ ןרעװ ,ןענַאמײה ּוצ ןּבירשעג טָאה
 יַאֹּב האוצ רעד טיול זיא עלסערּב ןיא םייח דיי ַא רענ
 ןעמ .רעדניק יד ןיפ סוּפורטופַא סלַא ןרָאװעג טמיטש
 .נעמּוקָאד טשינ ךיז טזָאל סע םגה ,ןייז רעשמ ףרַאד
 טָאה סָאה ,רעד ןעװעג ןיא רע זַא ,ןזײװַאּב שירַאט
 .ונעגּוצ רעדניק עטיורטרַאפ םיא יד ןּופ ןרעטלע םעד
 .רחוס ַא רַאפ טכַאמעג טרָאד םיא ןּוא עלסערּב ןייק ןעמ

 :לעװ ,ןטנעמּוקָאד עײנ עקיזָאדיד ןּופ טרעװ רעד
 :ַאפ רעד ןּופ שרוי רעטסטּבַאנַאּב ןּוא רעטצעל .רעד עכ
 ןיא ךיוא טײטשַאּב ,טיהענפיוא טעטעיּפ טימ טָאה עילימ
 סָאמ רעכיוה ַא רַאפ טָאװ ןיא ,זנּוא ןזײװ ייז סָאװ ,םעד
 / ןּופ ןטרעװ עקיטסײג יד טצעשעג טָאה עדיײז סלַאסַאל
 ןייז רָאנ רשפא זַא ןּוא ,רּוטלּוק רעיינ ןּוא רעטלַא רעד
 סלַאסַאל סָאװ ,הּביס יד ןעװעג זיא טוט רעקיטייצירפ
 רעד ןּבעגּפָא רעטײװ טנעקעג טשינ ךיז טָאה רעטָאפ
 ,רחוס ַא ןרָאװעג ןיא ןּוא טעּברַא רעקיטסיײג

 םייח ןּוז ןייז ּוצ ןּורּב לטייפ ןּופ ווירּב יד
 (רעטָאפ סלַאסַאל ּוצ עדייז סלַאסַאל)

 1.05/8ט, 468 22. 60. 2

 !ןבעל םיײח 'חבה ןהאז רביל
 יתלבק יכדרמ (1'ר 'קה 'וחמ י"ע דמחנה ךבתכ

 ןידשוחש ימל ירשַא ,בוטה ךמולשמ עומשל יתחמש ןוכנל
 טכירעג שע דניק ןיימ .םֹחורי בזועו הדומו ,וב ןיאו
 :ַאשטכער ליפ ָאז שַד ,ערהע רוצ רהעמ ָאז םוא ריד
 ׁשפיִה עאײז .ןעגיצעב דלוש םוא ענד רננעמ הנעפ
 ררדנא טסנוג איד ךיד עבערטשב ,גיצרעהנעפָא רעמיִא
 ןיא רכיז (2ה"יא אוד טשריװ ָאז ,ןברעװרע וצ עטייל
 אוד ךיילג ּבֶא !ינב (3'והא ,ןמוק טכער וצ טלעװ איד
 ןיא ליפ אז (4ל"ת רֹּבא טשאה ,טויב דניק ןייא ךאנ
 :יהטרואעב וצ גנוסַאפ רפ הכילזייה הניימ ןהָאש טכיז
 ךיא .ןגינגרפ ןייק רימ טּכַאמ עזיד !טאג רדיײל ,ןעל
 ךילגיצראפ ,(5"ישה רדניק הנימ עללַא רהאווצ עביל
 תוארל הוקאש גנונפאה עגיצניא ןיימ וד טויב רֹּבא
 ."חב יתצק הלילח תאֵו ילולאו ,ךתאמ תוחמש עומשלו

 איד ריד עקיש רביא (6ל"נה 'מ 'ר 'קה 'וחמ ײע
 ןעזיוה ףיוא ךוט ׁשַד ,םתוח ןייד טשבענ ןישודיק ארמג
 ץליצ ישנא י"ע ןכוז (?ב"ר קוש ןמ "היא ריד ידרעװ
 טאפש שע ןעד ןכערב בא ןומ סנגירביא .ןגראזב וצ
 ידרעװ גיטפניק .(8ידגנל טרי ךרדהו טכַאנ רעד ןיא
 :רעװ תכסמ םויסה תעויסל דלעג .ןביירש תוכיראב ריד
 הניד וצ אוד ןעװ ,ןגראזב ןהָאש חספ לע ריד יד
 ,טשרעװ ןבאה גיטענ עבַאגשיוא רוצ שאוו טייקגידנעווטאנ
 גנונכער ינימ רפ ןהָאש (9י"נ קחצי 'חבה ריד טדריװ
 ךוב ךילטנעדרא שפיִה ערהיפ ןהָאז ןיימ רבא ,ןבעג
 :ַאד ןעד ,ןובשח ןתיל לכותש ,ןבאג שיוא הנייד רביא
 ךיבא ירבד ,ןטפַאשטריװ שנעמ רעד טנרעל ךרוד
 .ןורב לטײפ ךדעב ללפתמה

 .(11 הציחנב עטוג סעללַא דחי (10ב"ב עביל הנייד
 גלפומה ינברה (12'ותה ירומ ינודאל אבר אמלש

 ןלע דואמ הַמ ,(14'יש ףָאחָאלש ןמלז (13"הומכ "שמוד
 רבדב המרה ותלעמ ןמ תודעה תויבג ןודינב יברקב יבל
 "געב דסתו ןם ול ןתי 'הו 'יש קוניה ינב תגרדה
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 .ודידי ודבע ירבד ותרותב ובל חתפיו םדאו םיקלא
 (15ה"כ ןתחה גלפומו םלשומה 'הבה 'וחמל

 ןנ ,םירקיה ויתובאלו םולש תרתע .י'נ ביל םײח
 ןמוה ןיא ספא ,רובידה וילא דחײל (16'יה יוארה
 קנַאד ןכילדניברפ ןנהיא יתאב הרצקב ספא ,ידמע םיכסמ
 סעכלעוו ,סענהָאז סעניימ טסעטַא ןטוג ןעד רַאפ ןגַאז וצ
 .טאה טלעטשג ןדירפ וצ רהעז ךימ

 קחצי ה"כ םלשומה 'חּבה ידידיו יריכמל
 הזה םעפ טראװטנַא איד עביילב ךיא ,טנעמילפמאק ןיימ
 ןיב ךיא דנוא ,טלײא ןתוחמ עטוג רעד ןעד ,גידלוש
 רוצ ןבעל םייח ןײמ ןעװ ,ןמוקיג טשרע טכאנ רעד ןיא
 ןטכיורבנ גיטענ רעלהאט רדא ןדלוג ןייא טייקגידנעווטאנ
 רפ וצ טשגיטיג םהיא גנונכער יניימ רפ איז ןעבילעב
 ןבעל ,בטימב ריזחהל ילעװ ילַאּפ ןגיטענ ןיא ןגלאפכַא
 ,ל"נה ודבע ודידי להאו איז

5" 

 םמ
 ן(=ומ-זת {1606מ פסממ 86/ת2חת

 ק.זקסז) קאק6
 ום

 םתוחו ,םיאיבנ ,ןשּודיִק טשּבענ 242

 ןייא רפ ףיוק הבוט ןייא רימ אּוט
 ךיא ןעד ,(17טניד הצרַאװש לשערג
 רשאמ ,ןועל טכינ ףירּב הנייד ןָאק
 .עטניד רעד עסַאלּב רפ

 :טקעמרַאפ ןּוא ןּבירשעגּוצ רעטּומ רעד ןּופ

 ןעּבעל םייח (18א5 ןהיז רּביִל
 ןעליפש ןטרָאק טסוט אּוד ןעװ
 (19אבכינ איד אּוד טסלָאז
 טסלָאז אּוד דנּוא ןעגירק
 ןרעװ טצרַאװש רפ
 עביילב רפ רעטיײיװ
 רעטומ עביל הנייד
 .רתסא

 י"בוהא (3 .םׂשה הצרי םא (2 .יּבר ןיצקה ינתוחמ ידי לע (

 יליעל רכזנה יכדרמ יבר ןיצקה (6 .םרמשי םשה (5 .לאל הלהת {ב

 'ביל ,ב"כ רבדמב (8 .עיזעלש-רעּביֹוא ןיא גרעּבנעזָאר טאטש יד (?

 (2ט6-1,811610221,14 5. 410) ךילגנירד (11 .םיתב ילעב (10 ,ריאיורנ (9
 דובכ (15 .היחיש (14 .ברה ונרומכ (?)קדצ הרומו ןייד (13 .ינרותה (12

 .עיטּפעליּפע ,הּפכנ (19 .עלעניז (18 .טניט (17 .היה (16 .ברה

 וו

 82/0ססז 64. 12. הקזו 1802:
 !ןבעל םייח ןהָאז רביל ןיימ
 רימ שד ןעליוו סטאג םוא אוד טשכאמ שאו

 הבושת להאמ ןײא טכינ ךיוא !טשבײרש שטכינ רהאג

 טסאפ רעד טימ ריד ךיא שאװ ןטלהרע שֵַד אוד בָא
 זאל ,הבושת ףכית רונ עביירש ךיד עטיב ךיא ,טקישג

 ןויד ךאנ ךיוא טכינ רעמוק ןסארג ןינײמ אייב ךימ

 םויהמו ,טשדניפעב ךיד אּוד איװ ןגראז וצ ,ןבאה

 טימ ףירב ןינייא גַאט 14 עללַא רימ אוד טשלאז האלהו

 300 החּפשמ סלאסַאל

 טויב דנ:ווג שֹפיִה אוד ׁשֵד רונ ןעבײרש טסאפ רעד

 טײקכילגעמ הניא רונ ןעװ ידרעװ ךיא .טסנרעל דנּוא

 רטסעווש ןייד ,ןכוזעב ה"יא חספ ךאנ ךיד ,טדרעװ ןייז

 איב טסאט ןיא םישדח אײװצ טאייז ןהָאש טזיא לזיר

 טאג ןײלא ,ןבראטשג ךילאיירפ טזיא הלחר ,עבַאב איד

 דנוא דנוזג רטנומ שפיִה אייז ,ןילאװ ןבאה אז סע טאה

 עטוג דנוא רטעטלהאו הניײד עללַא רימ עסירג גיסיילפ

 רךטאפ ףאיירט גיווהע ןייד לייא ףטסערג ןיא ,עדניירפ

 ,לטייפ

 .ןסירג וצ 'יש תינברהו יבר ןייד
 ,טקעפשער ןיימ םַאדַאמ (ןוא) (1 י"נ דוד ה"ומ 'קה 'ודא

 ןגעװ ךימ ןא ףיוב ןיז אגיולג המלש י'ר'קה
 ףניינ אטראפ ןעד רפ עדַאש טזיא ,טכַאפ רנַאקייװש

 ,טכינ טהעג שע ןעד ,ןטייז

 14 עללַא רימ ביירש ריד עגאז ךיא ןבעל םייח

 ףכיז גאט

 .0ט"י תחמש ןטייז רעללַא השטניוו

 : טייז רערצדנַא רעד ףיוא

 ןעסומסזמ פסממ !הסטזמהת שׂש01169סממ גט5 1 .0514ט

 קפעצ 4. 026010 10666
 ותמת 2
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 ,בֹוט םוי (2 .ריאי ורנ ברה וונרומ ןיצקה ינודא (

 ווו

 *ד םוי יצח אגיולג ה"עב .ןב"סקת רייא 1802 יַאמ)

 ןןּבעל םייח ןהאז רביל

 =גאמאקער ַאז ,עפערט דניירפ ןטוג ןזיד ךיא לייוו
 =קַאל וצ טמיטשּב יַאמ שדוח ןזיד אוד שד רונ ריד עריד
 גידנעװטאנ רימ טניש שע ,טשלאז ןמענ ןייא (1 ןריס

 ךיד ךיא עטיּב דניק ןיימ ןגירּביא .טייהדנוזג הנייד וצ
 ןיניר ןיא ךילנייר דנוא ךילטנעדרָא שְפיֵה ךיד ערהיפ
 ךדומילב דימתהו ךישעמ לכב םיקלא ארי יוה ,ןגנודיילק
 'חור תרוקלו ה"יא ךתבוטל הז 'יהיש הארתו ילימ לכב
 ךילגעמ יװ ליפאז ידרעװ ךיא טרכיזרפ אייז ,ךיתובאל

 עּבײרש טסאפ עגיטפניק טימ .ןסאל ןהעגּבַא טכינ ךיד
 שפיִה אייז ןגירּביא ,רטומ הנייד ןא ףירב ןטוג ןינייא
 לרבד הלא דנוזג ביילב ,םַאזטיז רבא טצעזג דנוא רטנומ
 ןורַּב לטײפ חצנ ךימי תוכירא דעב ללפתמה ךיבא

 ה"ומ דובכ ש"מוד 'לפומח 'ותה ינודאל םּולש
 (4פ"הע יתשקב (3,ח"יו 'ת תינברה ותגוזו 2יינ ןמלז
 ילימ לכב י"נ ןּבעל םיײח ינב לע אחיקפ אניע ןתיל
 טרי ךרדה לעבש ליאוהו ,אמלעד ילימב ןהו דומילב ןֵה

 .ל"נה ודבע ירבד .רמואמ רצקא ,ידגנל
 ןימ קחצי רעיסנָאמ דנירפ ןטרהעװ ןיניימ ןא

 עזײרבַא ינימ רַאפ ךיא שד איז ןאייצרפ ,טנעמילּפמאק
 ןגיניא ןגעװ רהַאװ ךיא ןעד ,עטכוזעּב טכינ ןינהיא
 ָאז עטטַאה בקעי "ר ןּביל ןעד טימ ךיא ןעד ,סורדרפ
 .טַאגרפ טײקגידלוש הניימ ןא ךיא ׁשַד ,(5 טנַאטנאקלַאמ
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 םוצ םהיא איו ןטלַאה דנעלָאהרדיװ איז עטיּב ךיא

 טזיא רע ןעד ,רלהעפ הנייז ןרעסעּב דנוא ,ןא ןּביירש

 ןא ערהעל טדרעװ רע יפאה ךיא דנוא ,דניק ןייא רונ

 .רגיד רהיא עידַא .ןעלליװ ןטוג טאה רע ,ןמעג

 יבר ןַײד יב גיסײלפ ,בײהש תוקהנ ןבעל םיה

 . .ףיוא אירפ איטש ,המכשהב םוי לֹּכ

 .(ץליצ ןייק טריסערדַא)

 ונרֹומ (?) קדצ הרומו ןליד גלפומה ינרותה (2 .ןגָאמ םעד ןקינייר (1

 ,ןדירפּוצמּוא (5 .םעפה דוע (4 .םהיצלח יאצויו היחת (3 .ריאי ורג ,, .ברה

 ןצ

 ךספ+ 4 19. םטסטפ+ 1802.

 וי'נ ןּבעל םייח 'חבה דמהנה ינב (1'והאל

 ונתדירפ םוימ תוא תנומת ףא תבתכ אלש יל 'ימת

 'רב לאומש 'ר 'קה יפמ יתעמש ילולאו הנה דַע ךתאמ

 הפ םויה םגו ,רבעה עובשב ונילצא 'יה רשא דוד

 יתייה ,םלואו אירב ל"ת התאש ינחטבהו ,ומע יתרבד

 ונל בותכתש דואמ ךתאמ יתשקב ינב 'והא ןכל .רעצמ

 ןודנב .טסאפה לע תחא םעפ םימי י"ד לכ תוחפה לכל

 לכב אוד שד ךיא יפאה המש ךתוגהנהו ךדומל תדמתה

 ,טשרהיפ ףיוא ךילטנעדרָא ךיד דנוא טזיּב גיסיילפ ילימ

 .ךילגעמ איװ ליפ ָאז טכַא ןיא עמענ טיהדנוזג הנייד

 ָאז טלהעפ סַאװטע דלעג ריד ןעװ ,ןטפערק ריד עכוז

 ןיא ךיד עמענ תוריפ רפ רונ ,ןגרָאזּב ןיוש ריד ידרעוו

 ןפמעד תוריפ ּרדא ןכָאק סַאװטע ריד ןַאל רֹּביִל ,טכַא

 :ראפ רונ ,תועמ (2ט"ר יצח ןײא ןײז לבקמ טשרעװ

 ינממ להאװ ּבעל ,הלילח ןטכעלש וצ טכינ שע עדנעװ

 .ןורב לטײּפ ךדעב ללפתמה ךיבא
 ןסירג (3י'שה רטסיװשג דנוא דטּומ הביל הנייד

 !טכינ רדַא ןואל ןכַאמ לצלעּפ שד ריד אוד טשאה .ךיד

 'לפומה ינברה 'ותה ףולאה ה"ה ירומ ינודאל

 ,בר םולש (5 יש ח"יו תינברה ותגוזו (4י'נ ןמלז "הומכ

 ינב לע אהיקפ אניע ןתיל םיילפכב יתשקב וילא

 ומכ ,ופוג תואירבב ןהו ודומילב ןה ןּבעל םייח רענה

 םוי לכ רע שד ףילגעמָאװ דנוא ,קודקדו הביתכב ןּכ

 ןופ ךיז םוא ,לאז ןייז לכמ הנופ םיתש וא תחא העש

 ,ןעלָאהרע וצ סַאװטע עכעוװש הנייז
 "תשכ יבגה 'לפמה "קהוההה ידידי ינודאל

 םַאדַאֿפ עטשגידריװ יד טשבענ י"נ דוד (6'ררהכ

 -סארג ערהיא ןופ יפאה ךיא ,עטּוג סעללַא (7 ית לציה

 ערהיא ןהָאז ןניילק ןנימ איז ׁשֹּד ,עּביל ןשנעמ עגיטימ

 'ה רעיסנָאמ ררהעל ןא .ןדרעװ ןהיצטנע טכינ טסנוג

 ,םולש קחצי
 "הומכ 'לפומה 'ותה "?קהה "הה 'וחמו ידידיל

 ,בוט לכ ח"יו 'ת העונצה ותגוזּי (8י"נ בקעי
 (ץליצ ןייק טריסערדַא)

 ...אוה אלה (4 .םרמשי םשה (3 .רעלָאט-סכייר (2 .יבוהאל (1

 יאצויו (5 .ריאי ורנ ןמלז ברה ונרומכ גלפומה ינברה ינרותה ףולאה
 םש דובכ ...גלפּומה ןיצקה םכחהו ברה אוה אלה (6 .ויחיש םחיצלח
 ינרותח ןיצקח ברה אֹוה אֹלֹה ינתוחמו (8 .היחת (7 .יבר ברהכ ותראפת

 !ריאי ורג ..ברה ונרומכ גלעומה

 262 החפשמ סלַאסַאל ןּופ וירב עשידיי

 ָע

 1802 רעּבמעצעד ןט71 "לגסקת וילסכ "יד איולסאל ה"עב

 ףיאי ךרנ םיײח 'כ ליכשמה 'תבה ינב 'והאל
 ! חצנל

 ,םולשב יתיבל יתאּבש עדמל ךל ןתא לכ שירב

 ןקילא| ילע םיחמשו ,הושה גזמב ?"ת המה 'יש ךיתויחאו ךמאו
 םישנאו ןוגה בר לצא ,םולשב ךנוכמ לע תאבש ליג

 ילע השק המכ ינב 'והא .הלס 'ה ךנתי הכ ,םידבכנ
 עומשל וא תוארל יתומיגמ לכש תעדי יכ ,ךילעמ יתדירפ
 ןובנ בל 'ה ךל ןתנש טרפב :ךבוטו ךמולשמ םוי לכב
 ,ךיצלח רוביגכ רוזא !ינב ןכל ,ותרותב ליכשהל םכחו
 תדמתהב כ"חאו ,המכחל תמדוק איה יכ 'ה תאריל ןושאר
 קר ,תונופה ןיאמ םויה לכ לומעתש אקווד ואל ,ךדומיל
 לכ 'יהי ,ךרועיש הנוש וא ארוק התאשכ ןמזה ותואב
 ךשפנב ימדת לאו .הרז הבשחמ םוש ילב ,הזל ךתומיגמ
 ברה רמא רבכ ,רועישב ךל תפכיא אלו ,תמכח רבכש
 !ינב "כ ,'וכו עדוי ךניא עדויש התא רבס ,(1 הרומה
 יפמ רועישהש ,גישַמ ךניאו ,(2י"ישה םינשב התא ריעצ
 ,דימלתל בר תלעותו ,דומילה תילכת רקיע אוה ,ןוגה בר
 ךדומיל ןודינו .םישרופמו ארמג אסריגד איגוסב וכנחל
 טעמו םֶהְעֹּב השמ (3ה"ומ 'ותה יפמ םיליהת רפס
 יכ ,הומ ךדי חַנֹּת לאו ,איה אריקי אתלמ ,קודקדה
 לֵא הביתכה ןינעבו ,אוה ייחרכה רבד וללה םיתיעב
 ,םירז ןושלב ֹומכ ונימע בתכו ןושלב ןֵה ,ךדי לשרתת
 ךכוליה רֹדֵס הזל ףסונ ,םתינבתב תויתוא רויצו תוניתמב
 ,ךפוגב ןהו ךישובלמב ןה ,רשפאד המ תויקנב 'יהי
 תוירבה הור 'יהתו ,ומויב םוי רבד וקרסי ךשאר ירעשו
 אנמז ,יאנפה תוספאמ יתא ןיא רתי .ךנמיה החונ
 גאודה ךיבא ירבד הלא .רובידה ביחרַא אתירחא

 .ןורּב לטײפ חצנל ךימי תוכירא דעב ללפתמו

 םלצב הסוח התא רשא םיריבגו םידבכנה םישנאהל
 (4ח"י לכ םע ,ותוא 'ה ךרבי ותלעמ יפל דחו דח לכ
 ספא ומצע ינפב 'א לכל רובידה דחייל 'יה יוארהמו
 .רצקא תבש תסנכה תמחמ

 ותרותו רמד ומולשב שורדל יתאב העיריה ילושבו
 ףסֹוי ה"ומ דובכ ףירחה 'לפמה ןואגה (5ו"מדא ה"ה
 'ית תלכשומו הלכה הלותבה םתבו 'ית תינברה ותגוזו יינ
 יכ ,הרצקב יתאבש ו"מדא יניעב ערי לא 'יש הדליהלו

 המרה ודובכמ שקבל אלא יתאב אלו ,הנפומ ןמוה ןיא
 ןחבפ .יהבד לימ לכב 'יש םייח ינב לע הינשהל

 ק'יהה
 ןטיב וצ (6פ"הע טימ ריה עּבַאה ןצעבער איד

 .דניװשג ָאז חספ לש ץלַאמש טראוק 10 :תוחפה לכל רימ
 דנוא ןסיג ןיא ףפָאט רלצנוּב ןייא ןיא ךילגעמ איו
 ןפערט טײהנגעלג הגייא רונ ךיא ןיב ,ןואל ןהעטש

 .ידרעוו
 לאומש (8ה"כ םלשומה ןתחה 'הבה (7 ה"ה ךריבח

 ףלאװ ה"כ תודמב םלשומה ה"ה ול המודב ינשהו ײנ

 ,בַב םולש יינ ןהֵּכ
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 +טײז רערעדנא רעד ףיוא

 {.ספ1גט

 ןבסזזמ 0960 882/מ6ז

 46 ./ט668 86

 קז8חסס 2( 66

 יש םייח 'חבה ינבל

 :ןּבירשעגּוצ טנַאה רעדמערפ ַא טימ ןּוא

 ןרופצהו ירצה תרוטקה םוטיפ 'יעבש םיעבש טקיש
 ,הנובלהו הנבלחה

 יאצוי (4 .ברה ונרומ ינרותה (2 ,ךרמשי ךרבתי םשה (2 .ם"במר (

 יםה אלה (7 .טכרּופרהע (6 .יברו ירומ ינודא אוה אלה (5 .םהיצלח

 ,ברה דובכ (8

 :שידיי ןיא ווירּב םענּופ גנּוצעזרעּביא יד
 !ןּבעל םייה ,ליכשמה רוחבה ןּוו ןּביל ןיימ ּוצ,
 זַא ,ןיז ּוצ עידומ ריד ךיא םּוק ץלַא רַאפ רעירפ

 ןייד זַא ןּוא םײהַא םולשּב טרעקעגמוא ךיז ּבָאה ךיא
 טנּוועג םשה ךּורּב ןענייז רעטסעװש ענייד ןּוא רעטּומ
 ּוצ ןעמּוקעגנָא םולשּב טסיּב ּוד סָאװ ,ךיז ןעיירפ יז ןּוא
 בר ןבּושח ַא ייּב ךיז טסניפעג ןּוא טרָא ןטמיטשַאּב ןייד
 -נעטש טָאג ּביג יאולה ,ןשטנעמ עקידובּכּב ןשיװצ ןּוא
 ּוצ רעװש רעײז רימ ןיא סע ,ןּוז רעּביל ןיימ .קיד
 עצנַאג ןיימ זַא ,ךָאד טסײװ ּוד .ריד ןּופ ךיז ןדייש
 ּוד יװ גָאט ןדעי ןסיװ ןּוא ןרעה ּוצ זיא גנּונעּפָאה
 ?עג ריד טָאה רעטשרעּביױא רעד זַא טרפּב ,ךיז טסליפ
 ,רעּבירעד .הרוּת ןענרעל ּוצ ץרַאה קידנעטשרַאפ ַא ןּבעג
 תישאר ,רוּבגַא יװ ןדנעל ענייד ןָא טרּוג ,רעניימ ןּוז
 ןּוא ,המכח יװ רעקיטכיװ זיא סָאד לײװ ,'ה תאריל
 ,אקווד טשינ טסייה סָאד ;הדמתהּב ןענרעל ּוצ -- ךָאנרעד
 :םיוא ןָא גָאט ןצנַאגַא ןענרעל ןּוא ןציז טספרַאד ּוד זַא
 ךיז ּוטסלָאז טסרזח ןּוא טסנרעל ּוד תעּב רָאנ ,רעה
 ןּוא .תובשחמ עקיטײז ןָא ךַאז רעד ןּבעגּפָא ןצנַאגניא
 ןּוא ץלַא ןיוש טסײװ ּוד זַא ,ןדערנייא טשינ ךיו טסלָאז
 ?עג ןיוש טָאה ם"ּבמר רעד :ןענרעל טשינ רעמ טספרַאד
 טסײװ ּוד ןּוא -- טסײװ ּוד זַא ,ךָאד טסניימ ּוד :טגָאז
 ,גנּוי ךָאנ ךָאד טסיּב ּוד ,ןּוו ןיימ .װ .א .א טשינרָאג
 ךָאנ טסײטשרַאפ ּוד ןּוא ,רעטשרעּבױא רעד ךיד טיה
 ןּוא דּומיִל םייּב רקיע רעד זיא יּבר רעטּוג ַא זַא ,טשינ
 :רעל דימלּת םעד ןעניואװעגּוצ ךעלצּונ רעייז זיא'ס זַא
 טסנרעל ּוד סָאװ ,סָאד ןּוא .םישרפמ ןּוא ארמג ןענ
 ַא ןיא ,קּודקד לסיּבַא ןוא םהעּב השמ 'ר ייּב םיליהּת
 =נײה לייװ ,ןָאט רעטיײװ סע טסלָאז ּוד ןּוא ךַאז ערעייט
 םעד עגונ ןיא סָאװ ןוא .קיטיונ סע זיא ןטייצ עקיט
 ,ןרעהפיוא טשינ (ךיואו סָאד ּוטסלָאז ןּבײרש ךיז ןענרעל
 ךַארּפש רעד ףיוא ןה ןּביײרש ןּוא ןענעייל ןענעק ףרַאדימ
 ןּבײרש ,ןכַארּפש עדמערפ ףיוא ןה ןּוא קלָאפ רעזנּוא ןּופ
 םעד רעסיוא .טפירשטנַאה רענייפ ַא טימ ןּוא ןסַאלעג
 ,ךעלגעמ יװ ןייר ךיז ןטלַאה ּוצ ןעניואוועג ךיז ּוטסּפרַאד
 גָאט ןדעי ןּוא ,ףּוג ןייד ןיא ןה ,םידגּב ענייד ןיא ןה
 ריד טימ טלעװ יד לָאז ,רָאה ענייד" ןעמעק ּוטסלָאז

 364 החּפשמ סלַאסַאל ןּופ

 ,ןגָאז ּוצ סָאװ טשינ ריד ךיא ּבָאה רעמ .ןייז ןדירפּוצ
 לָאמ שרעדנַא ןַא ,ןעמּונרַאפ רעיײז ןיּב ךיא תמחמ

 .ןיז ךיראמ רעמ ךיא לעװ
 ןּוא ריד רַאפ טגרָאז סָאװ ,רעטָאפ ןייד רימ ןּופ

 ."ןורּב לטייפ ,םִימי תּוכירא ענייד רַאפ ןייז ללּפתמ טּוט
 ַא ןּוא עטנַאקַאּב רַאפ ןסּורג ייר ַא טייג םעדכָאנ)

 ןוא ןיצעּבער רעד ,ףסוי 'ר בר םעד סּורג ןרעדנּוזַאּב
 גנּוטכַא לָאז רע זַא ,בר םּוצ השקּבַא ןּוא ,רעדניק יד

 :עּפס ןּבירשעגּוצ רעטרעוו רָאּפ ַא ךיוא .ןּוז ןייז ףיוא ןּבעג
 ,(ּביוא עז .שידיי ןיא ןיצעּבער רעד לעיצ

 צו

 (1'לגסקתבט 'ה איולסאל ה"עב
 1802 רעּבמעצעד ןט30

 !ןבעל םייח ןהָאז רביל
 הצנאג איד רימ אוד ׁשַד רהעז ךימ טדמערפב שע

 :ליפ ריד איװ עבאה ךיא ,טשביירש תוא ןייק ללכ טייצ
 ,תוגאד עסיורג עגיפייה הניימ טזיא דנאקבטשבלעז טכייל
 שאו .ןגעװטנייד ,ןבאה רעמוק דלעפ ןזיד ךָאנ לָאז
 טשרעװ ןיהטימ ,ריד ןּופ תונמאנ ןײא רפ ׁשַד טויא
 טסאפ רעד טימ ףכית רימ דנּוא ןּוט טשרדנַא טכינ
 טהעג ריד סע איװ ,טזיב דונזג אוד בָא ןביירש ףירב
 רעד טימ ווירב ןיימ ףיוא .ךדומיל תדמתהמ דנוא ,המש
 ,טטראװטנאעג טכינ גנַאל ָאז ןהאש רימ טשאה טסאפ
 גאודה ךיבא ירבד .טכאנ ןייק דנוא גאט ןייק באה ךיא
 ףורב לטײפ ךדעב ללפתמו

 (גירּב ןייק טריסערדַא)

 ,(ק"פל) ןטק טרפל ג"סקת תבט 'ה (

 עוו

 1803 רעמוז ןרָאװעג ןּבירשעג ווירּב רעד זיא ,טנייש סע יוונ
 גאטשניד ה"עב

 !ןבעל םייח ןהָאז רביל
 ףאו ,אוה וכרדל ץאו תחקל אב אשונהש ליאוה

 דנווג לכה ריװ ׁשַד ךל עידוא ,ימעפ ךרדל יִתֹמַש יכנא
 ל"ת דריװ רּבא טעבכ וצ ךיא רהַאװ םימי הזיא ,ןייז
 ,ןעזָאה דנּוא טסעװ טשגנַאלרפ אוד דניק ןימ ,רסעב
 ,ךײלק ןיא ףיוא ךוט ןהעש טפיוקג ריד באה ךיא
 ןגנירבטימ טשבלעז ןצרוק ןיא רשפא ריד ךיא סכלעוו
 (1ה"יא ל"עבה עובש ןיב שנעליװ ךיא לײװ ,ידרעוו
 רדיװ רימ טאה רטומ הביל הנייד .ןזייר וצ איולסערבל
 מֹרֲאפ רימ ןֹופ טזיא איז דנּוא ,טכַאמג לקַאטקעּפש
 ךיוא שנוא טרעװ טָאג דניק ןימ טכינ עגרָאז ,התיבל
 עגירביא הניימ דנוא דניק ןיײמ אוד ,ןסַאלרּפ טכינ
 :ילפ שפיֵה אייז ,ןייז טסָארט ןיימ ןילָאז (2 י"שה ךלרדניק
 ךיא ,ןבעלרע ּוצ תוחמש ה"יא ךיא יפה ריד ןא גיס
 (3ןטילש ןעד ףיוא ןיוש עצטיז ךיא ןעד טייצ ןייק ּבאה
 ץרעה רהיא טאג לאז רטומ הנייד ,קילב ןגיוא ןעד ןיא
 ןיא שנוא ריװ ןסימ ןגירביא ,ןיקנעל הרהמב ןטוג וצ
 לײװ ןכוזעב ךיד ךיוא איז טרעװ רשפא ,ןדניפ ןעללַא
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 ךימ ןּומ ךיא ,ןעמהאנ סטָאג ןיא ,איולסערבל ליװ איז

 עסירג ,יתרזגנ יתרמא יכ ,ןדניפ לַאזקיש ןיימ ןיא ןיוש

 ןַײד ,ךילדנימ םהיא יכערפש ךיא ,רצייווש דוד 'ר 'קה

 -יקעב ראיירט ןײד ,ןסירג ּוצ ןיצבער דנוא יבר ןביל

 .ןורב לט ייפ רטאפ רטרעמ

 ;טַײז רערעדנא רעד ףיו*

 ןאו 616 חג

 11606מ 5סהמ !1סטזגבחת 3/0111908ח

 ומ 4

 םעד (2 .םייחי םשה (2 .םשה הצרי םא הבוטל ונילע אנה (4

 ,ךעלּבעטשכּוּב ןייטשראפ טשינ ןעמ ףרַאד "ןטילש ןפיֹוא ץיז ךיא, קורדסיוא

 ןיא ךיז ןּבײלק ,"ןגָאװ ןפיֹוא ןציז; יװ ,ןיז ןקיּבלעז םעניא אמּתסמ רָאנ

 ,ןיײרא געוו

 עוו

 1 0518ט, 64. 13 ?טוק 1803.
 'יש ןבעל םייח 'חבה ןהָאז רביל
 ןא עבליז הניק ךיא עטלָאז ןיגעװ סטכער ןּופ

 שד תועּובש 'ה עהַאנ ןיוש דניז שע ןעד ,ןביירש ריד
 טכיג רימ אוד טשאה ךאנ דנּוא ,עטזײרבַא גירבמ ךיא
 לכ9 טגאוג טכינ ריד ךיא עבאה .ןבירשג תחא תוא
 תחא םעפ רימ אּוד טשלאז ושדחב שדוח ידימ תוחפה
 טשרדנַא טכינ טשרעװ ןיה טימ ? ןביירש טסאפ רעד טימ
 רצײװש דוד 'ר 'קה טכינ טשרדנַא ןעװ דנוא ,ןאוט
 ,טביירש טסאפ רעד טימ טפשמ ןיימ ןגעװ (1 ןַאװטע טימ
 ןילַא אוד טשרעװ ָאז ,טשנַאק ןסילש ןייא .אוד ׁשֵד
 ידלעמ . ןבײרש טסאפ רעד טימ תורוש הזיא רונ רַימ
 טפיוקרפ ריה טפַאשטריװ דנוא ןיוה ןיימ ךיא ׁשַד ריד
 ךות ,תושעל המ קר טכעלש רהעז (2ךילאיירפ ,עבאה
 ןיק ךאנ באה ,ןעהיצ קעװא ןאכמ ךיא לָאז םישדח יג
 ?צריק טכיילליפ ךיד טדרעװ רטומ הנייד .עלעטש עדדנַא
 שאװ ,איולסערב ךאנ טהעג איז ,ןכוזעב גירב ןיא ךיל
 ןימ להאװ בעל ,טכינ ךיא סייװ ,דניז עטפעשג ערהיא
 ףֹכיֵּת רימ ביירש דנוא ,ךדומילב גיסיילפ אייז ,דניק
 ללפתמו גאודה ךיבא ירבד .טסאפ רטשגענ טימ ,הבושת
 ןורב לטייפ ךדעב

 ללכב לכה 'יריבח ןצעבעל יבר ןביל ןייד
 םולש (3 י"שה

 ,גנולעפפמע הניימ דחיב ({ב"ב עביל הנייד
 ותגוזו 'חי הנח ר"קה דניירפ ןייד טרפב
 ,םולש ןהאז דנוא רטכעט ערהיא 'ית לקיר (5'מ

 .(גירּב ןייק טריסערדַא)

 ,םרמשי םשה (3 ,טמיטשאּב ,סיװעג --- 1:61110מ (2 .סָאװטע (

 ,תרמ (5 .תיביילעב ,תיב-ינב 4

 ןא

 1.051גט 668 16. טו 1803.

 "יש ןבעל םיח 'כ 'חבה (1ה"ה ינב 'והאל

 (2'ה 'קה י"ע טפירט טיײהנגעלג איד ךיו לייוו

 דנוא ףמירטש רהאפ אייװצ ריד עקיש הביא ַאז יתבַש

 6 החּפשמ סלַאסַאל ןֹופ ווירּב עשידיי

 ראפ ךאנ רטומ הניד ריד הכלעװ ךעלקעז רהאפ ןייא
 דניק ןיימ ןגיוביא ,טאה ןסאלגקירוצ עויירבַא ערהיא

 אלגיפ עמומ איד ,ןדלעמ ּוצ סאיינ טשינ ריד ךיא באה

 ףימ רטומ הנייד שד ,ןבאה טגאזג סיועג ריד טדרעװ

 *עג קעווא טויא דנוא ,טאה ןסַאלרפ ךלרדניק איד דנוא

 ּוצ שע איװ ןילעטשראפ טכייל ריד טשנאק ,ןרהאפ

 ןטרַאװבַא ןיילא ךילפעש הנילק איד ךיא ןעװ ,טהעג
 ןיא ,ןערהיו זה ןעד שיוא טכינ ךימ ןאק דנוא ,ןומ
 דנוא ,ןעהיצ קעװא ןאכמ ךיא ןומ דנוא לָאז םישדח 4

 יטכעמ איז ןעװ ,ןהעז םוא טרָא ןײק םוא ךימ ןאק
 רהיא טשנאק איולסערבל ןוייר ךרוד ןיא ןייז ריד אייב

 ןסעד ןיא ,טזיא תונמאנ ןײא רפ ׁשַד שאו ןילעטשראפ
 גאודה ךיבא ירבד ,גיסיילפ דנוא דנוזג אייז להאוו בעל

 ןורב לטײּפ דימת ךדעב ללפתמו
 ;טײז רערעדנַא רעד ףיוא

 ן 616 ר
 116068 פסהמ !סטחנהתה

 וח| 64

 ןצסט3+ 2 ?. 5660ק/6 טחס 1 7. 5006.

 ,יֿבר ןיצקה ידי לע (2 ,אוה אלה (4

 א

 1 051גט 6. 4 238. 1803.
 !ןבעל םייח (1 'חבה ןהאז רביל

 סטכיג טײצ עטשגנעל איד רדיװ טשאה אוד
 'ר 'קה לש ויחא תַב י"ע ליד עבאה ןושאר ,ןבירשג
 אלו ,ןבירשג ףירב ןכילרהיפשיוא ןינייא ץילעשרק קציא
 טגאזג ירוא 'כ רימ טאה תינש .ךדיל .יטמ םא יתעדי
 שער ןעד ןיא ןפארטג ךיד רע טאה ,המש ךרד ורבעבש
 טזיא ׁשַד ,רבח ןייד טימ רהָאט ןעד רפ הפירשה לש
 תעש ָאז ןיא ןיא ןעד ,ןעגנָאזעב םוא לסיבַא ךיוא
 ענהָא ןעגַאװ ןילא טכינ ךיז רדניק ןסימ ,המּוהמ
 ןיא .םיכרדה תשרפ לַע ןשנעמ ןינעסקַאװרע ןינייא
 ,סנַה לע ןיכמוס ןיא לבא ,"ה םיאתפ רמוש ןשיװצ
 .ַאד ךיוא ,טקישג ףפמירטש ריד עבאה יִתבַׁש 'ר יע
 ךל יתרמא אלה .סטכינ רימ אוד טסעטראװטנַא ףיור
 טימ רימ אוד טשלאז תוחפה לכל שדוחב תחא םעפ
 קעװַא אזלַא טזיא רטומ עביל ענייד ,ןביירש טסאפ רעד
 ילהעװק ךיא ,קירוצ טסנרע ןעללַא ןיא טביילב דנוא
 להַאמ ןייא טכינ ךלרדניק עניילק איד טימ ןײלַא ךימ
 תיבה חתפמ דנַאטש ןיא טכינ ןיּב .תרשמ ןטכער ןייא
 ,ןעהיצבַא ןומ םישדח איירד ןיא ,ןינרעפטנע ּוצ ךימ
 'רַאפ הריד איד רעגנעל טכינ רימ עבאה ךיא ןעד
 ,טכינ דנַאה רעד רַאפ ךילקריװ סײװ ךיא ,ןטלַאהב
 םיח 'ר 'קה רטעפ ןײד טאה רהאװצ ,השעא ךיִא
 ףלָאװ 'ר ויחא רע שד ,ןבירשג רימ איולסערבמ
 ךיא ,ןרהילוגער ּוצ עכַאז איד ,טדרעװ ןקישרטנּורַא
 ןדרעװ שע איװ ןייא טכינ דנַאה רעד רַאפ רבא עהעז
 ןמענ ךיא עהעז (2טסָאט ןיא ןרטלע ערהיא ןעד ,ןינעק
 ןיימ תאו לכּב .טכיזקור ינייק ללכ ךלרדניק עניימ ףיוא
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 ,םינפוא לכב גיסיילפ ׁשֹפיִה רונ אייז ,טכינ עגרָאז דניק
 רימ עביירש .ןיקנעל הבוטל ךָאנ סעללַא ןאק ה"בישה
 ,עבאה טכינ רעמוק ןעד ןטשגינעװ ךיא טימַאד ףירב
 =גיפ עמומ איד טגאז שאװ .ןייז ּוצ טגראזב ךיד ןגעװ
 דנוא רימ ןיגעג טלדנַאהג טכער איז טאה ,וצַאד אל
 רהיא ׁשַד ךיז טציטש איז ןעד ,טכינ רדָא רדניק איד
 רטעפ רעד ןעװ .ןייז ךילפליהעב ךָאנ טדרעװ עמומ איד
 ,להאמ ליפ ןיגעװטנימ םהיא עסירג ,טזיא עזיוה אייב
 ןיא ט!סעדנַאר איד ןעד רע בָא םהיא עגַארפ דנוא
 רדָא ,טאה טעטכַאפרפ ןהאש ענרָאמָאק דנוא ץיוואחעימ
 דנַאטש ןרהַאבנהָאװ ןגירעהג ןיא הכלאז בא דנוא ?טכינ
 ,יטלאז ןפערט עדנאר עסיורג ןייק ךיז ןעװ ,ןייז טצעזג
 ךימ הניילק ןיא ףיוא ךיוא ךילאיירפ ךיא ידרעװ אז
 טכינ הטילפה רתי רעלהַאט הכילטע איד םוא ,ןבעגב
 רימ רטומ הנייד יטעה ךילאיירפ .ןייז וצ הֹלַכְמ ץנאג
 הניא ףיא םינש 'ג רפ ןהאש ךיא ערהעװ ,טגלאפג
 רימ ןרהעװ ןטפערק עניימ דנוא ,ןזעװג ערגַאר עסיורג
 ןהאז ןײמ להאװ בעל ,ייבראפ טזיא שע ןיילַא .ןבילבג
 ,הבושת ףירב ןעזיד ףיוא סרדנאזב ףירב גיסיילפ רימ ביירש
 'ר 'קה דנוא קאלאפ השמ 'ר 'קה ןא ןגַאל ןיא איד עבעגרביא
 רדַא איז אייב (5'ורדיװ אוד טשנאק ןכ ומכ ,רציײווש דוד
 ךיבא ירבד הלא ,ןסילש ןײא הבושת איד ריד אייב איז
 ףורב לטײפ .דַע ידע ךתבוטו ךמולש דעב ללפתמה

 -עפפמע עניימ ללכב (6י'שה ב"ב עגידריװ ענייד
 (7'תו 'יש םידבכנו םירקיה ךתדודו ךדודל טרפב .גנול

 (8י"נ ףסוי ה"ומ ילפמה ו"ח ינודא דובכ ךלש ברה
 ןלוכ ךירבחלו 'ית םהיתונבו הרקיה תינברה ותגווו
 י"ב הנה (9ה"כ רקיה ידידיל המודכו ,בר םולש ללכב
 .יתו 'יש םנבו םהיתונבו 'ית לקיר 'מ העונצה ותגווו

 ךורב ךרבתי םשה (3 .עיזעלש-רעּביֹוא ןיא טָאטש א (2 .רוזבה (1
 היחיש (7 ,םרמשי םשה תיב:ילעב (6 ,1646:טזמ (5 .סעדנערַא (4 ,איה

 .ברה דובכ (9 ,ריאי ורנ ברה ונרומ גלפומה ןובנֹו םכח (8 ,היחתו

4 

 1 058ט 4. 6. םטס- 1803
 (1 ש"ויאל ןבעל םייח ןהָאז רטשראייהט דנוא ףטשביל

 ,ןטלַהרע גיטכיר עבַאה עפירב אייװצ עביל עניײד
 רדיװ טזיא ,עדניפ ןנירַאד ךיא .ָאז עכיייטסארט ׁשֵד
 ,טזיא (2טּפעצנַאק ןייד ׁשַד ןעװ דנוא ,גנּוטרַאװרע עניימ
 ,טשרעװ ןייז תודימב םלשומ ןייא אוד ׁשַד ארובהל הוקא
 עטנעלַאט (3ה"בישה ריד ׁשַד !דניק ןיימ ךיד עאיירפ
 ךיוא עגלאפעב ךיא (4) ןפערטוצ טאר ןינייא ,טאה ןבעגג
 ׁשַד דנוא ,ןײז גיהור ליװ האלהו םויהמ טהַאר ןייד
 לאז ריד ךיוא ,דניק ןיימ טכינ עגרָאז ,ןפאה עטסעב
 ריװ ,ליװ טאג ןעװ ןייז גילײהטכאנ טכינ ה"עב סע
 ןײק רטײװ .ןפאה עטסעב ׁשַד עדײב עללַא ןילאו
 ןיוה ןײמ .להאמ רדנא ןייא ןיב ןופָאד רהעמ טראוו
 תאיב לע יפאה ךיא לײװ טפיוקרפ םורַאד ךיא עבַאה
 איולסאל ןיא טסענ ׁשַד ({י"נ 'חאל ךיא יטעה ָאז ,חישמ
 רבא 1700 ןמוקב רהאפאד ּבאה ךיא .ןוומ ןסאל ןהעטש

 368 החּפשמ סלַאסַאל

 ךלמה ןיא ,הבוטל וז םג ,ןדלוג ןרדנאז רעלהַאט טכינ
 קסנרפ ןילאװ טרעװ ה"בישה ןעװ ןבעָאז ,ליח ברב עסונ
 דניק ןימ .ןפלעה ךיוא ןגינעו טימ רע ןאק ,ןיבעג
 ,ןטלאהבא טכינ ה"יא ךיד ידרעװ ,ןזייר וצ (5דוחאנ ךאנ
 ןעד ,ה"יא הוצמ רֹּבה רחאל ףכית ץיקה לע טשרע רבא
 וצ טכינ רימ לאז סע ,ןיה ריד טימ ךיא ערהאפ תןאדנ
 לבייפ 'ר ךרוד ךיא ידרעװ םיתנב .ןעללאפ רהעצווש
 ןיא בר ןעד אייב רכלעװ ,ןסעלּפ ןופ) סעלֹפִמ שטוקב
 ןעװ דנוא ,ןילהעפפמע ךיד ןסאל ,טאה םֵׁשָו דַי עסיורג
 לודג דובכב אוד טשלָאז ,עבאה ןבעל ׁשַד ה"יא ךיא
 ,טרהיבעג רוחב ןיא איװ הבישי איד ןיא ןרהאפ ןיהא
 ידרעװ {ריּפַאדו רהאפַאד ,(6טריפעװקע ךילטנעדרָא דנוא
 ןיא ךיוא שלא גנודיײלק ןיא להאװאז ,ןגראז ןהאש ךיא
 ןײמ רונ .תאוה תעל ןילהעפ סטכינ ריד לאז ,עשעװ
 רוחב שלא אוד ׁשַד םורדיװ ךיוא שפיה אוד עהצז דניק
 ןיא ,ךדומילב גיסיילפ שֹּפיֵה אייז ,טשנאק ןטערט ףיוא
 וצ ךילמיצ ןא ךיז אוד טשגנאפ (?תודֲהי ןביירש ןייד
 הוקא .טייצ שפיִה ריד עמענ ןשטייד ןיא ךיוא ,ןרסעב
 טשכַאל ןַאד דנוא ,ןדרעװ םלשומ ןייא טשרעװ אוד 'הל
 תעמשש יל תבתכ רשא טקעיָארפ ןייד .טלעװ איד שיוא
 דנוא ,(9ןבע םוא טכינ טויא (8"לדו דוגרפה ירוחאמ
 גיק ןיימ אייז ןסעד ןיא .ביל ץנַאג וליפא רימ ירהעוו
 םעד שָאװ ,טהעג שע איװ ןהעג שע זַאל 'ה ארי רונ
 טרדנָאװ ךלש ברַה לע .םהיא טמוק ,טזיא טרהעשב ןשנצמ
 אֹז ןאק הטוש דִימְלַת ןייא ןופ ךיז רע איװ ,רהעז ךימ
 החדמ םִידימלַת ערדנא ,ןסאל ןטײל תוליכר ידי לע טיײװ
 דנוא ,אבור רתב ןנילזַאד הרות הרמא אלה ,ןייז וצ
 עמש ינב 'והא ןכב ,ןברו בור ןיא ךָאד טאיז ץטע
 ,ותבוטו ומולש ושרדת אל ,טזיא עטסגילק שד ,יתצעל
 ,אוה הובאד אערכ ארב יכ ,ןפיול ןרַאנ ןעד רהיא טזַאל
 שד ,ןגניװצ טכינ יבר רעד ךיע טרעװ וצַאד דנוא
 רע ןעװ ,ןבאה תירב תותירכ ןייא םהיא טימ טזומ ץטע
 דניק ןיימ ןגירביא .יתפ רעד ,טזיא ליכר ךלוה ןייא
 ,סטכיג רהַאג עגרָאז ,טרעמיקעב םוא איז להאװ בעל
 .רָא דנוא ,ןטטיז ,ןינרעל ןייד םוא רונ ךיד ערעמיקעב
 תוירבה חורש לכ יכ ,ןשנעמ טימ ןגַארטב ךילטנעד
 .םניק להאװ בעל .ונמיה החונ םוקמה חור ונמיה החונ
 ןראק לסיב ׁשַד ךיא זאל טנייה ןעד ,סררהעמ ןייא גיט
 קאש 20 ,ןרהיפ ןייא לאמ ןטצעל םוצ איולסאל ןיא ךאנ
 טדרעװ שע דנוא ,ראייש רעד ןיא ןיוש ךיא באה ןראק
 ללפתמה ךיבא ירבד ,ןעליײא זומ ךיא ,ןייז סַאװטע ךאג
 ןורב 5 ײּפפ דַע יֵדֵצ ךבוטו ךמולש דעב

 .טײצ ןייק באה ךיא רדנאנאטימ עללַא עסירג
 ףלאו ןופ ,עללַא ךיד ןסירג ךלרטסעװש הנייד

 ,הנה דַע העידי ןייק ךאנ באל
 .(גיר ב ןייק טריסערדַא)

 יחאל (4 .אוה ךורב ךרבתי םשה (3 .טקעיָארּפ (2 .םינשו םימי ךרואל (1

 ,טגרָאזרַאֿפ -- 200101:9 (6 ,ןעמהעּב ןיא טָאטש ַא (5 .,הריאי ורנ

 םּורְק ,ןײלג טשינ -- ןבענּוא (9 ,ןיֿבמל ידו (8 .שידיא -- תידוהי (/
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 ןּופ ווירּב עשידיי 369

 אוו
 1051גט 6. 25. הטס. 1803.

 .!'יש ןבעל םייח 'כ םלשומה 'חבה ינבל
 אייברַאפ טכינ טײהנגעלג עטוג הכלאז ענייא

 ,בוטה וניתואירב םולשמ ריד ידלעמ ,ןסַאל וצ ןריסַאפ
 ךרוד ףירב ןעניימ ,ץטייזרנייד ךיא יפאה סכיילג ןייא
 להאװ אוד טשרעװ איולסאל דוד לעזג רּבעװ ןעד
 ,םינושארה ךיבתכמ לע ךֹל יתבשה םשו ,ןבַאה ןטלַהרע
 לבקאש דַע ןביירש ּוצ סטכינ רטייװ ריד עבאה דנוא
 ָאװ ,טמיטשעב טרָא ןיק ךיא עבאה ךאנ .ךממ תרגא
 ידרעװ ןבאה שע ךיא דלַאב ָאז ,לאז ןעהיצ ןיה ךיא
 ףירב גיסיילפ רונ בײרש ךּכ ןיִב ,ןדלעמ ריד שע ליװ
 ,לאז ןבאה ןגעװטניד גראז דלעפ טכינ ךיא טימַאד
 ללפתמה ךיבא ירבד ,גיסיילפ אייז דנוא ןרעל להאוו בצל

 .ןורב לטײּפ חצנל ךבוטו ךימי תוכירא דעב
 עדניירפ עגיטרָאד (1'ישה עללַא עסירג
 ,ןבע ךיד ןסירג רטסיװשג דנוא רטומ הנייד

 (גירּב ןייק טריסערדַא)

 ,םייײחי םשה (4

 גירּב ןיא בר םּוצ ןּורּב לטייפ ןּופ ווירּב ַא

 1802 רעבמעצעד ןט301 'לגסקתבט 'ה איולסאל 'הצב
 גלפומו (2'לפומה ינברה (1'ותה ה"ה 'ומדא 'והאל

 (4'יש ץ"מ ףסוי (3'ןמכ ןואגה הרוחב
 ,םשמ יתעסנש בר ןמז הז יכ יניעב הבגשנ האילפ

 םַײה ינבלו 'ומדאל (5ד"ב לע יתיבמ יתבתכ רּבכו
 אלילק הבית ףַא העידי םוש יתלבק אל הֹנַה דעו ןבעל
 אימש ימק ,'יב וזיא המ יתעדי אל ,והשעמו רענה ביטמ
 יִל הַמ ןכל ,חונא אלו יתטקש אל הלילו םוי יכ ַאילג

 יתוא בישהל קר תאז יתשקב 'ירבדו תוניקב ךיראהל
 ןונגסו ותגרדה המו רענל םולשה ,םדקומ טסאפ י"ע רבד
 ינבישהל רחאת לכב רובעי לאש יל אקפסמ אלֹו ,ודומל

 ותדוקפל ןכומו ומולש ץפחה ודידי ירבד .םדקומב
 ןּורּב לטײפ ילע הוצי רשא לכב ותרשלו

 הרקיה הלותבה התבו 'ית תינברה ותגוזל םולש

 ,יל עדונ אלומש 'ת הדליה התוחאו 'ת הלכה
 לאומטש ה"כ ןתחה ביטהל ליכשמה 'חבהל טרפב
 ,יש ןהכ ףלאװ 'הכ 'לפומה 'חבהלו 'יש

 : טייז ףערעדנַא רעד ףיֹוא

 םסזזמ 2056 28 820ות6ז ת 648

 ,ינרותה אֹוה אלה יברו ירומ ינודא יבוהַאל 4

 ,?) רבד לעב (5 .היחיש קדצ הרומ (4 .ונרומ דובכ (

 :שידיי ןיא גנּוצעזרעּביא יד

 לטיט רעגנַאל ַא טמּוק הרּוש רעטשרע רעד ןיא

 :טסקעט רעד טייג ךָאנרעד .ףסוי 'ר בר רעגירּב םעגּוּפ

 ,גנַאל ױזַא ןיוש .רעדנּואװ סיורג ַא רימ זיא סע;

 ןיוש ּבָאה ךיא ןּוא ,ןרָאפעגקעװַא ךייא ןּופ ןיּב ךיא יװ

 םיח ןּוז ןײמ ּוצ ןּוא ךיא ּוצ ןבירשעג םייחרעדנופ

 יאלמומה (2

 20 החּפשמ סלַאסַאל

 העידי םּוש ןייק ךָאנ ךיא ּבָאה טנייה זיּב ןּוא - ןּבעל
 סָאװ ןּוא לגניי םעד ןנעװ טשינ תוא ןייק ּוליפא ,טשינ
 רעטשרעּביױא רעד .טשינ סע יײטשרַאפ ךיא .טכַאמ רע
 יװ גָאט טשינ ּור ןייק ּבָאה ךיא ןַא ,תודע ןַא זיא
 תוניק ןיא ןיז ךיראמ ךיא לָאז סָאװ ּוצ ,ןכל .טכַאנ
 רעירפ סָאװ ןּבײרשנָא רימ טעּב ךיא ?רעטרעװ ןּוא
 סָאװ ןּוא טנּוזעג לגניי רעד זיא יצ ,טסָאּפ רעד ךרוד
 ,קּפוסמ טשינ ןיּב ךיא ןּוא .רע טנרעל יװ ןּוא רע טכַאמ
 ."רעכיג סָאװ ןּבײרשּוצנָא רימ ןעמיוזרַאפ טשינ טעװ ריא זַא

 ןּורֹּב לטײפ :טעמתחעג

 ןיצּבר רעד -- ןסּורג ײר ַא ירּב ןּופ ףוס םּוצ
 ,עילימַאפ רעד ןּוא

 (רעטָאפ סלַאסַאל) ןעמייח ןּופ ווירּב ַא

 : רעטּומ רעד ּוצ

 ,ג"סקת ןויס ט"יו ךתולעהב 'פ 'ה 'וי גירב ה"עב
 1803 ינוי ןטפ

 'ת רתסא 'מ העונצה רטומ עביל עטשראייהט
 ןיא סרטאפ סענײמ טײהנגעלג עגיטסניג איד

 ךיא ןאק ,ןואל וצ טצונעב םּוא טכינ עזייר קור רנייז
 יז להאװ ןיניד םוא ,ןדנעװ ןא ּוצַאד ןטסעב ןא
 ,ןגידנוקרע וצ ךימ רטסיװשג רניימ להָאװ םעד טשבענ
 רעד ףיוא עכָאװ עגיראפ רימ ָאז (1 רהעלַאמ רעד
 סטיירב (3'ינ א"א ריד טאה ,טזיא (2טריװערַא עסַארטש
 ןצנַאג טימ ךאנ ךיא ׁשַד !ןגיװהע םעד קנַאד ,טדלעמג
 ל"ת (4אטאַד ךיא ןיב סנגירביא ,םאק ןופַאד ןרעדילג
 סלייהטנרהעמ ךיז טאה ןטסוה עקרַאטש רעד ךיוא ,דנוזג
 איװ ליפ אז ךיא ןיב ןרידוטש ןיניימ ןיא .ןרהאלרפ
 איװ ליפ אז טײצ איד עצטונעב דנוא ,גיסיילפ ךילגעמ
 ,ןדירפוצ םוא טזיב אוד רימ עטגאז רטאפ ןיימ ,ךילגעמ
 רבירַאד רטומ עביל ,עביײרש ריד ןא גינעװ ךיא שד
 דניז ןדנוטש עניימ ןעד ,ןרדנאװ טכינ ךיז טשפרַאד
 הניא ןַאד ךיז ןעװ דנוא ,טמיטשב ןטפעשג ןרהיא
 רעד ןיא ךיא ׁשַד טפירט רהעפעג ןהָא ןּופ טייהנגעלג
 עג ָאו ,עבײרש עזיוה ךאנ ןעלייצ רהַאּפ ןייא עלייא
 טשנאק ןַאד דנוא ,טײקגידניושג רעד ןיא שע טעהיש
 =עװ טימ רונ ךיא ןעװ ,ןמענ לביא טכינ רימ שע אוד
 ןהֶא םעד .עלליפרע טײקגידלוש ענימ ןטראװ ןגינ
 ןבע ךיד ךיא ׁשַד ,ןביולג רכיז אוד טשנאק טעטכַאעג
 רגידנעטשב ןימ דנוא .עצטעש רטאפ ןביל ןעניימ איו
 דלַב לאוקיש ראייא ערעטכײלרע למיה רעד שטנָאװ
 עראייא טגינגרפ דנוא זָאלרעמוק רהיא טימַאד ,טשכילגעמ
 דנוא ,טבעלרפ רעטלַא עטשטעפש שד ןיא ןיב טײצ
 עשעװ עניימ .טעהיצרע ןעטוג ןעללַא וצ רדניק עראייא
 רימ ןילהעפ ףמירטש רונ ,דנאטש ןיא ךאנ טיײװאז טזיא
 .ה"כ ןב םייח (5'קה ןהָאז ראיירט ןייד ןיב ךיא ,ץנאג
 .'יש לטייפ

 ינודא (3 ,ןֿפָארטעג --- 10114:/8 (2 ,קילגמּוא -- 212!מ6ט: (1

 ,ןטקה (5 ,ןא טנַײה ןּופ -- 2 4210 (4 .ריאי ורג יבא
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 ןעמייח ּוצ ווירּב ַא

 ףלָאװ רעדּורּב ןייז ןּופ
 {1803 רעּבמעװאנ ןט221 'לדסקת ולסכ 'ד 'ג םוי ה"ב

 יש ןבעל םייח 'חבה רדורב רביל
 =קיש ןענייד ןיא ךיז אוד ׁשַד רעז ךימ טיירפ סע

 אוד ׁשַד רעפפאט ראנ ךיד אוד טלאה ,טסוט ןדניפ לאז
 איד הכאז הנײא אז ,טסלאז ןריל רעפ טכינ טומ ןענייד
 רעמ לאפ ןענײק ףיוא ןאש דנוא טזיא אייברעפ ַאד
 וצ טסנוז םוא ןאש טזיא ַאד ,טזיא ןלאה וצ קירוצ
 ןעד ראנ אוד טסזומ רדורב רביל דנוצעי .ןריואדעב
 ייה ראנ טזומ אוד דנוא ןסאלרביא לאזקיש ןייד ןגיבע
 ןעז ןכאז וצ טראפ הטיײל הטוג רטניא קילג ןייד דנוצ
 רבא ,טזיא ףליה הדנעמוק לאפ ןייא ריד ריפ ךאנ אֵד
 איד ןיא קילג ןיימ הגאז רעפ (1 רוטערק הדנעלע ךיא
 טסיײג ץנעבעל ןייא שד גנאל אָז ראװ טזיא שע ,טייקיוצ
 :עװ רבא ,לאז ןלפיוצ טכינ רע שד טזיא ןשנעמ ןיא
 ךימ ךיא ַאד וצאד טכיז זיוא ןייק ךיא באה שנעטשגינ
 דנוא .אוט ןגנירד ךראד טלעװ רעד ןיא גנאוצ טימ
 ןיא לאז ןעבירש ריד ךיא שד טשביירש רימ אוד ַאד
 ןעגנאג ריפ רטאפ רדנעלע רעזנוא הגאל ןייא ריפ שאוו
 ליפ אז ךאד רבא ,ךילביירשעב םוא טזיא שצזיד טזיא
 הרזנוא ףיוא הלא ריװ שד ןאט ןשיװ וצ ריד ךיא ליװ
 ריד איב שע אוד איװ ןבאה ןרעיוארט וצ רטומ
 סעלַא אב רעפ ןאש טזיא שע ,טשרעװ ןשיװ טשבלעז
 רימ אוד ַאד דנוא טשנוז םוא (2טסיפ טסיא ןריואדעב
 שד איװ לאז ןאט ןסיװ וצ ריד ךיא שד טסוט ןעביירש
 רטאפ ןגילעזטאג רזנוא ןאפ (3דנעמעטסעט הדנעלצ
 טזיא שע דנעטיידעב םוא ץנַאג טזיא סעזיד ,טיואל
 ןאפ םײח 'ר 'קה רע שד ןרדנוז טכינ ראג רטייוו

 רבא .טאה טכאמעג ({טנומראפ ןייא ריפ יואלסערב

 ןאפ ןגעמרעפ שד ףיוא ךיז ןבאה ריװ רדורב רביל

 ,ןסאלרפ וצ גינעװ טולב רטאפ ןגילעוטאג רעזנוא
 איד אװטע ריד ןעװ רדורב רביל ךיד טיב ךיא דנוא
 הריא ןיא (:שעב רעפ איז שאװ לאז ןביירש רטומ
 איז רדורב רביל ךיד ךיא טיב ,דניפעב רימ ןאפ ןגיוא
 ןעד רימ ףיוא ץרעה סײה ןייק הבאה טגראועב םוא
 ץנאג ןיב ךיא ראנ ןביירש הגאל הצנאג איד ריד ךיא
 ךיא ,לאז ךיא ןיהאװ טכינ ראג שיײװ ךיא טרעטש וצ
 ךיא .ןמוקעג הזיואה וצ הכאװ הגירפ איד טשרע ןיב
 הנייד ךיא ןעװ ,ראנ רימ הביירש רדורב רביל ךיד טיב
 ץנַאג ץרעה ןיימ ךיז ַאד רעװ ןקילב רע טפירש טנאה
 ןאפ סאוװטע ריד ןעװ ןוא טרעװ ןקיוקרע רימ ןיא
 ךיא רעװ ראנ רימ הביירש ָאז לָאז ןלאפעג טכינ רימ
 ,ןגידיטראפ ()ןגארפ ענייד הלא ףיוא ריד אייב ךימ
 רדורּב רעטסיירטרעלא ןייד הביילברפ

 ,ליז לטייפ ןברה ןב -- :ה"בנ ה"כ ףלאװ 'קה
 ,טראװ שד טזיא גיריוארט איו
 .י-=

 ,טנצמאטסעט (3 ,טצמּכ ,טסאפ (2 .שינעֿפעשאּב ,רוטאצרק (

 ,טטכעלש רַאפ (5 ,סופורטופא ,דנומרַאפ (4 .האװצ

 22 החּפשמ סלַאסַאל ןּופ ווידב עשידיי

 ןּורּב לטייפ ןּופ ווירּב ַא

 .ףּתּוש ןייז ּוצ

 105/8ט 66ח 8. ?טמצ 1801.
 םסזזמ 03ט140 568061426/ 1161936.

 !דניירפ רטשטרצוו

 ,טַײצ רכײלג וצ ׁשֵד דנוא (? װירב) אייווצ רונ

 ןופ .ןטלַהרע איז ןּופ עּבַאה ןט 7 ןעד ןרטסעג ךילמענ

 רונ ,דנוַאקּב םוא רימ טןיא לערג ןגעװ ןויד ןעללַא
 ןײק דנוא ,טזיא לארשי אנוש ןייא לערג ׁשַד ליפ אז

 ,טסע7 ןעניד רפ שאװ טפעשג ןײא אייּב ןרעג ידוהי

 םויה ךיוא ןיּב ךיא .ץנאג סע רע טּברעד רפ רביל

 עדייב ערהיא רטיירקלאק יטלאװו ץיװאלקרַאמ ךאנ ךיילג
 ,ותיבב טכינ םהיא ףַארט ךיא ןיילא ,ןזעל רָאפ עפירב
 ענהָא ךיא ןאק ןיהטימ ,ןעמּוקג עטנייה טשרע לאז רע

 ןענהיא ןבאה וצ ןכארפשג םהיא טימ ךילטייד ןטשרע

 ןאק רגינעװ ָאז םוא .ןבעג טכירכאנ עשיראגַאטַאק הנייק

 טימ ןײנל ןסערפסקע ןיא ןענהיא ושקובמ טיול ךיא

 טימ עדריװ טמוק רע איװ דֹלַּב ָאז ,ןקיש תומולח

 ןיײז רונ שע ןעװ ןַאד דנוא ,ןכערפש ךילטייד םהיא

 אייב גירּב ךאנ ןטשּבלעז ךיא עמוק טדרעװ ןייז טסנרע

 דנוא ,זײנ ףיוא ןַאד ןהעג ריװ דנוא ,ןרהאפג איז

 טימ ( כ"חאל ןרהאפ איו דנוא ,עגירביא שד ןקרעווב

 .ץיוואלקרַאמל רימ
 .דנירפ ,עניש ןקעטאפיה איװצ ןגנאלרפ איז

 121 ןעסד רכלעו עגינעי רעד רהאװ גיטכערטרדינ רהעז

 יה ןינײא ןעד ,דנורג ענהָא טאה טרעניילקרפ הררש

 להאװ ןסימ דנוא ,ןיהענהָא אי איז ןבאה ןייש ןקעטָאפ
 שד ןגייצ רֹּביא רערדנא רדעי ןייא איו אז ץנאג ךיז

 סאוו ,ןהעטש ץַאלּפ ןרכיז רהעז ףיוא (2 6 5000 עזיד

 ץיװאלקרַאמ רעבָא ןּופ ןייש ןקעטאפיה ןטיװצ ןעד

 "היא (עהעג םשל טשרדנַא ךיא ןַאװ) ךיא ידרעװ טפירטב

 .היא וצ ,ןגנירּב ּוצ טימ ןנײא ןעכוז ךילגעמ ָאװ ןענ
 טדרעװ רּבא רימ טנייש סגעװ סענייק ,גנוגייצרביא רער

 ףיוא 0 ט"ר םיפלא 'ה עזיד 6 ןרהיפלאזער ןצַאד ךיז רע

 ירהעו שד ןעד ,ןסאל וצ (4ןרהילובַאטניא רעטטיג עדייב

 ןעזיד ריפ גנוצטעזבַארעה דנוא ,ענַאקיש ךילקריוו ךָאד

 ףיא עביולג טפירטב טשנידרפ שאו .עננַאמ ןכילרהע

 ןאמ ןעװ ,ןמוקב ט"ר תואמ 'ד םהיא ןופ ןַאמ טדרעװ

 ןסעד ןיא ,טפאשרפ םינש 'ג ףיוא ןהאיצאגנאלארפ איד

 =טנע ןַײז ךיא זיב ,ןגאז סטכינ רהאג ךיא ןאק טמיטשב

 .ערעה סולש

 ןרכיזרפ תונמאנב ןענהיא ךיא ןאק ליפאז רונ

 ררכיז טשַאפ ׁשַד דנוא ,טזיא ןאמ רכילרהע ןייא רע שֵַד

 םיפלא 'ה עזיד איוו ןהעטש שיראקעטאפיה רדלעג גינעוו

 רסיוא רהעמ רנייק רטייװ ריה טזיא טשנידרפ םוצ ,ט"ר

 ,ןדרעװ גיטרעפ להאוו ןדרעװ ריוו דנוא ,איז דנוא ךיא

 טראווטנא עטמיטשב להאמ ןייא םהיא ןופ רונ ךיא ןעװ

 דניירפ רטשנבעגרע רהיא להאוו איז ןבעל ,ידרעוו ןּבאה

 !ןורּב לט ײּפ רניד דנוא
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 ץזסטמס| 111661660020164 159 66 /סחפסת, ט061-

 סםסז טסמ 6ו6560 (טו0סת !/סזזסת 8061 פקזססמסח

 א,8ח! !סה 818ט06 שסת| 4255 6018 ההעקס16ט8

 5/סהסזסז 16 641656 זז 5000 פו6מסח. ?סמ 56ותסחה

 8166ת (סטֹשמ ש0/ סה !המסת ש6ח 65 6016 2616 2ט
 8959 סומסמ העקס!סףטסם 5006/8 תמוו 2זחםססת ;

 818ט06 2060 תוסהֹפ 4855 601656/ ןרסזז 5168 6270
 6ח15ס116956(8ת) ט06:46+ 641656 8656 (?) 83/ 6

 םטצהסז !םוּטסטווזסמ 2(ט 0)18956, טמ0 65 156 461

 תסח הסזזת 060 26 88? טמ8 5901068605) 150

 2ט ט6:8006ח0, שסת 66 6186 ?ט זמטוםטמס ע6ז-

 טע614676 6416 םטזסה 560168ת156086 460/גטח06ט08

 תסזזטהז+ 50 2810 6 !6סזג+ טמס 1סה זמוז |!םזה

 84650106ה06מ 806, סחנ6 100 56129664 268 6

 טמס 5002 46ת6ת ׁשו0/ ם2סה 1416996 -- םסחמ1סה

 65 56ות 3/1116 36ץמ ט06:06/ *)-

 אייב רטיירקלאק ןודא טמוק קילב ןגיוא ןזיד ןיא
 ׁשַד ידלעמ דנוא ,עזיוה ךאנ םהיא טימ עהעג ךיא ,ךימ
 ןענהיא איב ה"יא ךאוו טימ רכיז דנוא טמיטשב ךיא
 ,המש ךימ איז ןטרַאװרע עטיב ןיהטימ ,ןיב זיינ ןיא
 ךיוא רהוט עטייוו הנייא אז טשנוז םוא טכינ טימַאד
 .עכאמ ןטסאק

 ;טַײז רערעדנַא רעד ףיוא

 םסזזםמ 02016 508661026 8ט5 8066

 1081 םסץ !הזמ 514ח0ט04

 ומ 40106מ60 -- 5ו6זת ומ 6

 6111155!חנמס 6

 ,רצלַאט-טכײר ,8610091216/ (2 ,ךכ רחאל (1

 ,סערּפפקע (6 ,קיאעפטגנולָאצ (5 .ןּבַײרשנַײא (4

 .לַאניגירָא ןּופ עיפארגָאטרָא רצד טיֹול טקירדעג (*

 ,ןסילשסנא (3

 24 החּפשמ סלַאסַאל ןּופ ווירּב עשידיי

 ןּורּב לטייפ זַא ,טקיטעטשַאּב סָאװ ,הריחמ:רטש ַא
 ,לּוש רעױלסָאל ןיא טָאטש ַא טפיוקעג טָאה

 =ערפשרפ דנוא ןינעקב ענבירש רטנוא סדנע ריוו

 (1 כ"הבל ןורב לטייפ 'ר סנוא ךאנ םעד ,טימ ריה ןיּכ

 47 {{ עגַאז ט"ר העבשו 'יעברא ,טאטש הנייא רפ הפד

 35 14 עגאז ט"ר 'הל ונייהד ,טאה טלאצב טרא יד ןיא

 ליטעצ ןייא רלאטסכייר ףלעווצ ףיוא דנוא ,טלאצב רהַאּב

 ט"ר תואמ 'נש ןמ האולה תעוייס רע ןעכלעוו ,ןבעגג

 ןעוו ,טזיא ןדנוברפ דנוא גידלוש ןגארט וצ אייב טימ

 "שדח 'ג אטאד היה ןופ ךיו ל"נה לטייפ 'ר אזלא

 קוחרל ןאיסעסָאפ הנייז דנוא ,טעהיצ קעווא הרוטל

 ילב ןדנוב רפ דנוא גידלוש רימ ןנייז איוזא טרדנערפ

 רהאב 35 !( ל"נה ךס לטייפ 'ףל (2 פ"פו הנעמו הנעט 'וש

 טאטש איד דנוא ,ןילאצ יצ קירוצ סיטַארג ליטעצ ןעד דנוא

 (3 ל"סקת יא 'וי ר"ה'וי ,איולסאל ה"עב ,רזנוא טביילב כ"הבב

 ,11799 רעבאטקא ןט1

 ,ןזח פ"רב דוד 'קה ,שינרב יתבש (4'קה

 .יש א"רב רשא ןרהא 'קה

 ,ןא טכיג סע טמאק תועובש 'ד וא 'ג ףיוא

 .לּוש ןיא עטאטש :;טַײז העטײװצ רעד ףיוא

 ח םוי הבר אנצשוח םוי (2 ,הפ ןוחתפו (2 ,תסנכה תיבל (1
 ,ןטקה (4 .טרפל 'סקת

 :עיצקַאדער רעד ןּופ
 .ַאמ װַאטסּוג ר"ד .פָארּפ ןּופ לקיטרַא רעד

 ןיא "לַאסַאל דנַאנידרעפ ןּופ סּוחיה:תלשלש םּוצ, רעי
 סגנידרעפליה ןיא טקּורדעגּפָא שינעּבױלרעד רעזנּוא טימ
 ,1928 ,5 .מּונ) ,,016 (665611502844" לַאנרּושז ןשיטסילַאיצַאס

 יד, :רּבחמ םענּופ גנּוקרעמַאּב רעקידנגלָאפ טימ ,(412--469 .ז

 .רעד לַאניגירַא ןיא ןלעװ ,ַאד ןצּונַאּב רימ סָאװ ,ווירּב

 םענּופ ןטפירש עשירָאטסיה, דנַאּב ןטשרע םעניא ןענייש

 ,"טּוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי



 טרעדנּוהרָאי וט19 וּופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןסיירּפ ןיא גנּוגעװַאּב-דמש יד

 (ןלַאירעטַאמ-וויכרַא טיול)

 (ןילרעּבפ סענעמ .א ןּופ

 םעד ןיא ןעלדנַאהַאּב ּוצ העדּב טשינ ןּבָאה רימ
 רעצנַאג ריא ןיא ןסיירּפ ןיא גנּוגעװַאּב-דמש יד לקיטרַא
 יד טימ ךעלכַאזטּפיױה ָאד ךיז ןקיטפעשַאּב רימ .טיירּב
 -ימ עשיסיירּפ סָאד עכלעװ ,ןטנצמּוקָאד-װיכרַא
 ןקיטלָאמעד ןרַאפ טלעטשעגפיונוצ טָאה םוירעטסינ
 ךָאנ טציא זיּב ןענעז עכלעװ ןּוא ָארּויּב ןשיטסיטַאטס
 :ַאמ עקיזָאדיד .ןרָאװעג טצּונעגסױא טשינ םענייק ןּופ
 :סיוא ןרָאי ייר עצנַאג ַא רַאפ ןעגנערּב סָאװ ,ןלַאירעמ
 .עז ,דמּושמ םענלצנייא ןדעי ןגעװ תוצידי עכעלריפ
 זנוא ןּבעג ּוצ לנּוסמ סָאמ רערעסערג ַא ךס ַא ןיא ןענ
 רעד ןגעװ גנולעטשרָאפ עקידתמא ןּוא עקידעּבעל ַא
 עריא ןגעװ ,גנּונײשרעד-סַאמ ַא סלַא גנּוגעװַאּב-דמש
 זיִּב טנעקעג סָאד ןּבָאה רימ יװ ,רעטקַארַאכ ןּוא תֹוּביס
 עכלעוו ,תועידי-רּוטַארעטיל ןּופ ךמס ןפיוא ןּבָאה טציא
 .טלצהרַאפ רעּבָא ,עקיטכיוו רעייז ַא ,תמא-,טרירַאּב ןּבָאה
 .םידמּושמ עּפּורג עניילק ץנַאג ַא קיסעמסינ

 גּוהרָאי ןט18 ןצנַאג םעד ןּופ טעמּכ ףיולרַאפ ןיא
 :טנגייא ןדיי ןשיװצ גנּוגעװַאּב-דמש ַא ןּופ ןעק טרעד
 .ריטַאנ ןעמּוק סע .ןייז טשינ דייר ןייק רָאג ךָאנ ךעל
 רעד ייס רעּבָא ,דמש ןּופ ןלַאפ ענלצנייא רָאפ ךעל
 ןיטולחל זיא טלעװ רעשידיי.טשינ רעד ייס ,רעשידיי
 קלָאפ ןשידיי ןּופ םּויק רעד זַא ,ליפעג רעד דמערפ
 .לעז ןעװעג ןענעז סָאד .הנכס ןיא םעד ּבילּוצ טייטש
 ןּופ ןּבעלןסַאמ םעניא ןּבָאה סָאװ ,ןעמַאנסיױא ענעט
 שרעדנַא .ןעמּונרַאפ טשינ טרָא םּוש ןייק ץּוּביק ןשידיי
 .גֹוהרֲאי םעד ןּופ ףוס םּוצ ןעזעגסיוא ןיוש סָאד טָאה
 ןּבעל-ָאטעג ןטלַא םענופ גנַאנרעּביא רעד ןעװ ,טרעד
 ןּוא רּוטלּוק רעד ּוצ ךַארּפש רעשידיי רעד ןּופ ןּוא
 םעד טקעדעגפיוא טָאה קלָאּפ ןקידנשרעה םענופ ךַארּפש
 ןשיװצ ןרָאװעג ןפַאשעג טייצ רעד רַאפ זיא סָאװ ,םוהּת
 ןּוא ןּבעל-ָאטעג ןשידיי ןכעלרעטלעלטימ ןצנַאגניא ךָאנ םעד
 .ייד סרעדנּוזַאּב ןּוא רעשיעּפָאריײא רענעמּוקעגפיוא-יינ רעד
 ןַא ןרעוו ןּביױהעגנָא טָאה גנּוגעװַאּב-דמש יד ,רּוטלּוק רעשישט

 .לדנעצרָאי עטשרע יד ןיא טָאה ןּוא גנּוניישרעד עטפָא
 שממ ןעמּונעגנָא זייוונטייצ טרעדנּוהרָאי ןקירָאפ ןּופ רעק
 .ןזיירק עסיװעג ןיא רעטקַארַאכ ןשימעדיּפע ןַא

 ןסיירּפ ןיא םידמּושמ לָאצ יד ןעוועג זיא סע סיורגיוו
 .גּוהרָאי ןט19 ןּופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןּוא ןט18 ףוס
 ץערג רעקירָאטסיה רעד .טנָאקַאּב טשינ יונעג זיא טרעד
 ךרעל טניימ סָאד -- רָאי 30 ןּופ ךשמ ןיא זַא ,טּביירש
 דיי רענילרעּב רעד ןּופ טפלעה יד, זיא -- 1820 זיּב
 .ַאֹּב ןייז ,(( "םוטנטסירק םּוצ רעּביױַא עדניימעג רעש
 ןּופ ווירּב םעניא עלעטש ַא ףוא ךיז טציטש גנוטּפוה
 ראי ןּופ רעדּורּב ריא ּוצ ןיװעל לחר רעטנַאקַאּב רעד
 זַא ,רעדיװ ץערג טּבײרש טרָא רעדִנַא ןַא ןיא ,9
 -- ןדיי 1226 טדמשעג ןילרעּב ןיא ךיז ןּבָאה 1822 ןזיּב
 טָאה ןענַאװ ןּופ .("עדניימעג רעד ןּופ טפלעה יד,
 .נָא טשינ םיא ייּב זיא לָאצ עקיזָאדיד ןעמּונעג ץצרג
 קיטסיטַאטס עטכעלטנפערַאפ רעטעּפש יד רעּבָא ,ןזיוועג
 רעד ּוצ הריתס רענעּפָא ןַא ןיא ךיז טניפעג דמש ןּופ
 ןיא ןצערג ןּופ גנוניימ עקיױָאדיד זַא .גנּוטּפױהַאּב
 רעּבָא ,רעירפ ךָאנ טנַאקַאּב ןעװעג זיא - אמוג ַא
 ,ָאד ןכעלטנפערַאפ רימ סָאװ ,ןלַאירעטַאמ יד ןּופ ,טציא
 ןיא םידמּושמ לָאצ יד .רָאלק סרעדנּוזַאּב סָאד טרעװ
 ןעװעג זיא ,רעטעּפש ןעז סָאד ןלעװ רימ יװ ,ןילרעּב
 ןּופ סקַאװּוצ ןכעל ריטַאנ םעד ןּופ ּוליפַא רענעלק ךס ַא
 רעמ ךָאנ ןּוא .גנּורעקלעּפַאּב רעשידיי רענילרעּב רעד
 .ןסיײרּפ ןּופ ןטקנּופ עקירעּביא יד ףיוא לח סע זיא

 טשינ רעּבָא זיא ןצערג ןּופ תועט רעקיזָאדרעד
 ענעי ןיא טָאה גנולעטשרָאפ  ַאזַא .רעקילעפּוצ ןייק
 רעד ןיא ייס ,רעשידיי רעד ןיא ייס טשרעהעג ןטייצ
 .דירפ דוד טָאה 1811 רָאי ןיא .טלעװ רעשידיי-טשינ
 ַא גרעּבנעדרַאה רעלצנַאק םעד טלעטשעגּוצ רעדנצל
 -ַארײהרַאפמּוא 18 ןּוא סעילימַאּפ עשידיי 22 ןּופ המישר
 רַאפ טפיוטעג ןילרעּב ןיא ךיז ןּבָאה סָאװ ,םירּוחּב עט
 ,יואונייא עשידיי לָאצ עצנַאג יד .רָאי 8-5 עטצעל יד

 471 .ז (שטײד) 11 .ּב ,עטכישעג ץערג (4
 ,444 .ז ,ןטרָאד 6
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 ו

 זיִּב טכיירגרעד 1806 רָאי ןיא טָאה ןילרעּב ןיא רענ
 ןּבָאה עטדמשעג יד זַא ,טסייה סָאד ;סעילימַאפ 5
 ןגעװטסעדנּופ .קלחטנעצ ַא ןּופ רעקינײװ טעדליּבעג
 ךיז ןדמש םּורַא עלַא זַא ,ליפעג ַאזַא טשרעהעג טָאה
 יד .רעטנּוא טייג דנַאלשטייד ןיא םּוטנדיי סָאד זַא ןּוא
 טּפַאכעגמּורַא ייר רעטשרע רעד ןיא טָאה גנּוגעװַאּב-דמש
 עיזַאּושזרּוּב-סיורג ןּוא ץנעגילעטניא רעד ןּופ ןזיירק יד
 ןעזעג טעטש עסיורג יד ןיא ןעמ טָאה ייז רָאנ ןּוא --
 ןיא ךיז טָאה טייצ רעקיּבלעזרעד ןיא .ןגיוא יד רַאפ
 ערעדנַא ןוא דנַאלנײר ,ןסיײרּפ-ברעמ ,עיזעלש ,ןזיוּפ
 ,ץּוּביק רעשידיי רעסיורג ַא ןּבעל ןייז טּבעלעג ןצניוװָארּפ
 .עג רָאי ּוצ רָאי ןּופ זיא ןסיירּפ ןיא ןדיי לָאצ יד ןּוא
 רימ יוװ ,1806 ןיִא :ןילרע ּב ןיא סרעדנוזַאּב .ןסקַאװ
 ןיא ,סעילימַאפ 405 ןעװעג ָאד ןענעז - ןעזעג ןּבָאה
 עז ןדיי 8205 -- 1847 ןיא 6 ןדיי 6458 - 0
 רעגרעּבסגינעק רעדָא רענילרעּב רעטדמשעג ַא .(רעטייוו
 טכַאמעג טָאה רעטנרעלעג רעדָא רעלעטשטפירש ,,ריקנַאּב
 ןיא סמדו-רשּב עכעלטנייועג יד יװ ,םשור ןרעסערג ַא
 .ץניװַארּפ רעד

 .טקיטכערַאּב ןעוועג קּורדנייא רעד זיא שיגָאלַאכיסּפ
 תוחוּכ עלצּוטקעלעטניא עקיטכיו ערעסָאװ ןסייוו רימ
 ףרָאי ענעי ןיא ןדיי ייּב ןעמּונעגּוצ טָאה דמש רעד
 ;טדמשעגסיוא עלַא ךיז ןּבָאה רעטכעט סנָאסלעדנעמ השמ
 ערעייז רעּבָא ,םּוטנדיי םייּב ןּבילּבעג ךָאנ ןענעז ןיז יד
 טזָאלְרַאפ .םוטנטסירק םּוצ רעּבירַא ןיוש ןענעז רעדניק
 ןרעדנעלדנירפ דוד ןּופ ןּוו רעד ךיוא טָאה םּוטנדיי םעד
 רענילרעּב רעד ןּופ טנַאטנעזערּפער ןטנַאקַאּב םעד --
 .ַאּב.םרָאפער רעד ןּופ רָאטַאיציניא םעד ןּוא עדניימעג
 .רעּפ עכלעזַא ןסירעגרעּביא ןּבָאה םּוטנדיי ןטימ .גנּוגעװ
 ,1814/ ןיװעל לחר עכיירטסייג יד יװ ,ןטייקכעלנעז
 יד - ןָאסלעדנעמ .ַאעטָארָאד ,(1810 ץרעה עטצירנעה
 ענרעּב-רעטעּפש ;'ןענָאלַאס , רענילרעּב יד ןּופ סנירעריפ
 סּוילּי ךירדירפ זנַאג דרַאּודע ,1825) ענייה ,(1818)
 רעריפ ןּוא רעקיטצרָאעט רעקידרעטעּפש רעד - לַאטש
 לרַאק רעניילק רעד ,ןסיירּפ ןיא םזיטַאװרעסנָאק םענּופ
 דניק קירָאיסקעז סלַא ןרָאװעג טדמשענּפָא זיא סקרַאמ
 רעטרעדנּוה ךָאנ ןּוא .(1824 החּפשמ רעד טימ ןעמַאזּוצ
 טַאהעג טשינ ןּבָאה עכלעװ ,ערעדנַא רעטרעדנּוה ןּוא
 .ןטפערק עקיטסייג ערעיײיז ןדנעװרַאפ ּוצ ּואװ ןדיי סלַא

 טקרַאטשרַאפ דנטיידַאּב ךיז טָאה גנּוגעװַאּב-דמש יד
 טָאה רעכלעװ ,1812 ץרעמ ןט11 ןּופ ץצזעג ןכָאנ דָארג
 -כערַאּבכײלג עכעלרעגריּב ןדיי עשיסיירּפ לייט ַא ןּבעגעג
 רָאנ ןּבילּבעג יװ טעמּכ רעּבָא ןענעז טכער יד :גנוקיט
 עּפָארײא ןיא עיצקַאער עשיטילָאּפ יד .,ריּפַאּפ ןפיוא
 .ּפָא טָאה ,1815 רָאי ןכָאנ ,טרפּב ןסיירּפ ןיא ןּוא ללכּב
 טָאה ןּוא ןדיי עשיסיירּפ לַייט ַא ייּב טכער יד ןעמונעג

 3) 8נועּפנתסנתס םעסט9515016 51881526/טתַע, 24 121 1842.
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 ןריט יד ןסָאלשרַאפ ץנעגילעטניא רעשידיי רעד רַאּפ
 ,רּוטַאקָאװדַא ןּוא רוסעּפָארּפ ןּופ ,סעלעטש-הכּולמ ןּופ

 -רַאפ ּוצ ןדיי יד ןעגנּואווצעג טָאה ,ןריציפָא ןרעוו ּוצ

 גנוריגער ערענָאיצקַאצר יד .רעכַאש טימ רָאנ ךיז ןעמענ

 ןדמש םּוצ ןּבירטעג ןפָא טָאה ןװ םלעהליוו ךירדירפ ןּופ

 -ָארּפ ּוצ ןזָאלּוצ םיִיּב יאנּת סלַא ןלעטש טפָא טגעלפ יז

 טעד ןעמעננָא לָאז'מ זַא ,המודכו סעלעטש-הכּולמ ,רּוסעפ

 טריוװיטלּוק ןּוא טרישזעטָארּפ טָאה יז .ןּביױלג ןכעלטסירק

 ןעגנַאּפעג ןּבָאה עכלעו ,ןטפאשלצזעג עשירענָאיסימ יד

 רעד ןּופ טָאה יז .ןָא סייוודניק ןּופ ךָאנ תומשנ עשידיי

 רעד ןּופ גנולקיװטנַא יד טזָאלרעד טשינ טייז רעטייווצ

 .נדיי םעד ןשירפּפָא ןּוא ןעיײנַאּב וצ גנּוגעװַאּב-םרָאפער

 ּוצ טשינ ךיז טּומ םעד טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,יד .םּוט

 ןּופ ןרירגימע ּוצ ןעגנּואװצעג ןעוועג ןענעז ,ןדמש

 זַא ,טּבױלגעג טָאה גנוריגער עשיסיירּפ יד .דנַאלשטייד

 -לופ םוצ ןריפ טייצ רעד טימ ןעק גנּוגעװַאּב-דמש יד

 ןסיירּפ ןיא ץּוּביק ןשידיי םעד ןּופ גנַאגרעטנּוא ןקידנעטש

 עשידיי יד ןוייל ּוצ לַאקידַאר ןפלעה טימרעד ןּוא

 ,רעטייו ןעגנערּב רימ סָאװ ,ןטנעמּוקָאד יד .עגַארּפ

 :ער רעד ןּופ ץנעדנעט עקיזָאדיד רָאלק ןקיטעטשַאּב

 ,גנוריג

 ןּבילּבעג ןענצז סָאװ ,אפּוג ןויירק עשידיי יד ןיא

 -סגנַאגרעטנּוא ןַא טשרעהעג טָאה ,םּוטנדיי םעד יירט

 ױזַא טשינ טָאה רָאי ץנַאג ַא ןופ דיי רעד .גנומיטש

 רע - ַאטעג ןלַאיצַאס ןוא ןקיטסייג םעד טליפעג ףרַאש

 עכעלרעגריּב ןּוא עשימַאנָאקע יד טימ טנגּונגַאּב ךיז טָאה

 ןזירק ערעכעה יד .ןעמּוקַאּב טָאה רע סָאװ ,תוחנה

 ןַא טכוזעג ןּבָאה ,ץנעגילעטניא יד סרעדנוזַאּב ןּוא ,רעּבָא

 עלּופ רַאפ ףמַאק ןטריזינַאגרַָא ןַא ןריפ ּוצ .געװסיוא

 -רַאפ םעד טַאהעג טשינ ךָאנ ייז ןּבָאה גנוקיטכערַאּבכיײלג

 םּוצ טשרע רעסיר לאירּבג ןּביױהעגנָא טָאה סָאד-דנַאטש

 -עד ןּבָאה ייז ,ןּבײרשַאּב רימ סָאװ ,הּפּוקּת רעד ןּופ ףוס

 -יוידניא ןַא ףיוא עגַארּפ יד ןזייל ּוצ טוװּורּפעג רעּביר

 .קלָאפ רעייז ןּופ ןעייר יד ןזָאלרַאפ ךְרּוד - ןפוא ןלצוד

 נָא יד זַא ,ליפעג רעד טשרעהעג טָאה ןויירק יד ןיא

 .,קצלפ רעסּואימ ַא זיא קלָאּפ ןשידיי םּוצ טייקירעהעג

 ּביוא .ןרעװ טשיװעגּפָא רעטעּפש רעדָא רעירפ זּומ סָאװ

 ןלָאז ,ןדמש ּוצ ןיילַא ךיז טּומ םעד טשינ טָאה ןעמ
 ערעַײיז סָאװ ,ןּופרעד ןדײל טשינ רעדניק יד תוחּפה לכל

 ןּופ ןסייוו רימ .ןדיי ןרָאװעג ןּויוּבעג ןענעז ןרעטלצ

 סע רימ ןלעװ טלוּב סרעדנּוזַאּב ןּוא ,רוטַארעטיל רעד

 זיא'ס קרַאטש יװ ,ןטנעמּוקָאד עקידרעטייו יד ןּופ ןעז

 ,רעדניק יד ןדמשוצּפָא גהנמ רעד טײרּפשרַאפ ןעװעג

 ןרָאּפשרַאפ וצ ידּכ ,טרּוּבעג ןכָאנ ףֹּכיּת וליפַא לָאמטפָא

 שוריפּב סע טָאה רעטָאּפ ַא רענייא יו - ,רעטעּפש סע יז

 יָאמ יד ןגעװ גנודלעמ רעלעיציּפָא רעד ןיא טרעלקרעד

 ןדיי ןבילּבעג ךָאנ ןענעז ןרעטלע יד .ףיוט םצנּופ ןוויט

 ןיא ןטסירק יװ ןגיצרעד ןעמ טָאה רעּבָא רעדניק יד-
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 ,ןלַאפ ףיוא ןסיױטשנָא ךיוא ךיז רימ ןלעװ ןטנעמּוקָאד יד
 עקירָאי 70 ןיוש טפָא ,ןעיורפ ןּוא רענעמ ערעטלע ןעוו
 ךיז טָאה החּפשמ עצנַאג רעיײז לייוו ,ךיז ןדמש ,םינקז
 טמַאזנייארַאפ ןּבילּבעג ןענעז יז ןּוא טפיוטעג גנַאל ןיוש
 סע זַא ,ןרעװ טנָאמרעד זּומ סע .טייקשידיי רעייז טימ
 יד ןעװ ,ןלַאפ - ,ןטלעז רעייז ,תמא--,טריסַאּפ ךיוא ןּבָאה
 יװ טפַארקסדנַאטשרעדיװ רעמ ןזיװעגסיױרַא ןּבָאה רעדניק
 ןיא טנַאקירּבַאפ ַא רענייא ,לשמל ,ױזַא .ןרעטלע יד
 רעדניק ענייז עלַא טדמשענּפָא טָאה רעכלעוו ,דנַאלניײר
 ןיײגוצרעּבירַא הצדּב טַאקעג ךיוא ןיילַא ּוליפַא טָאה ןוא
 תמחמ ,ןגָאזּפָא ןופרעד טזומעג ךיז טָאה ,םּוטנטסירק םּוצ
 רענייא ייּב ןלעופ טנעקעג טשינ ןפוא םושּב טָאה רע
 .ןדמש ךיוא ךיז לָאז יז ,רעטכעט ענייז ןּופ

 ,ָאד ןכעלטנפערַאפ רימ סָאװ ,ןלַאירעטַאמ יד
 טײרּפשרַאפ ןעװעג זיא גנּוגעװַאּב-דמש יד זַא ,ןזײװַאּב
 .ילעטניא רעד ןּוא ןזיירק ערעכעה יד ןשיװצ רָאנ טשינ
 .עלע עשירַאטצלָארּפ יד ןשיװצ ךיוא רָאנ ,ץנעג
 רעַײז ןטנגעג עסיוועג ןיא ּוצ ןלעטש עכלעװ ,ןטנעמ
 ךעלדײמטסניד :םידמּושמ טנעגיטנָאק ןקידנטײדַאּב ַא
 .ימַאּפ עכעלטסירק ןיא ןעניד סָאװ ,עכלעזַא סרעדנּוזַאּב)
 .עג ןוא ךעלגניינרעל ךעלכַאזטּפיױה -- תוכאלמ-ילעּב ,(סעיל
 רעקיזָאדרעד .רעדניק עטזָאלרָאװרַאפ ןּוא םימותי ,ןלעז
 ,טנעמּוקָאד ןייא .רעטנַאקַאּבמוא ןּוא רעיײנ ַא זיא טקַאּפ
 ,ךעלגניי עשיליופ-שיסּור ייוצ ןּופ דליּב ַא טיג ,לשמל
 טשינ ּוליִּפַא ןּבָאה סָאװ ,רָאי 15 ןּוא 14 ןּופ םימותי
 ןשיסיירּפ ַא ןיא ;ןרָאװעג ןריוּבעג ןענעז יז ּואו טקנעדעג
 יב טעּברַאעג ייז ןּבָאה ,ץענערג ןּופ טייו טשינ ,ףרָאד
 ףיוא ןגָארקעג תונמחר ןרענָאיסימ ןּבָאה ָאד ןּוא םירעױּפ
 יפל ךיוא זיא סיורג .טדמשעגּפָא ייז ןּוא תומשנ ערעייז
 ןּוא סרעמשטערק יד ןשיװצ םידמּושמ לָאצ יד ךרע
 ,רעטכעט צרעייז ןשיוצ רקיצ רעד-צעיזעלש ןיא סרעקנעש
 סרעדנּוזַאּב טָאה הביבס עשידיי:טשינ יד עכלעװ ףיוא
 .רַאפ יד טנכערעגּפָא ךיז טָאה ָאד .טקריװעג קרַאטש
 טשרעהעג קידנעטש ןדיי ייּב טָאה סָאװ ,טײקטזָאלרָאװ
 .ךעלדיימ ןּופ גנואיצרעד רעד עגונּב

 ַא טַאהעג ןרָאי ענעי ןיא טָאה גנוריגער עשיסיירּפ יד
 קנַאדַא ןוא ,עגַארּפ-ןדיי רעד רַאּפ סערעטניא ןרעדנוזַאּב
 רעכייר ַא רעייז ןּבילּברַאּפ טייצ רענעי ןופ זנּוא זיא םעד
 עטשרע יד .לַאירעטַאמ רעשיטסיטַאטס רעלּופטרעװ ןּוא
 .כרּוד טרעדנּוהרָאי ןְקירָאפ זיא סָאװ ,גנולייצסקלָאפ
 ַא ןטלַאהטנַא ךיוא טָאה ,(1816) ןסיירּפ ןיא ןרָאװעג טריפעג
 טול טליײטעג ,תוסנרּפ ערעייז ןּוא ןדיי ןגעו קירּבור
 ןּוא תוכאלמ-ילעּב ,רעלדנעה ,סעיסעּפָארּפ עלַארעּביל
 1817 רָאי ןיא .טפַאשטריװדנַאל ןּופ ןּבעל סָאװ ,ןשטנעמ
 ןשיסיירּפ ןּופ רָאטקעריד רעקיטלָאמעד רעד ךיז טדנעו
 רעקידנגלָאפ טימ ןַאמּפָא ה .ג *י ָארּויּב ןשיטסיטַאטס
 :רעטסינימ-ןרעניא םּוצ השקּב
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 ּבױלרעד ךיא .1817 רַאּונַאי ןט3 םעד ,ןילרעּב,
 .ַאטס סָאד זַא ,שנואװ ןיימ ןקירדּוצסױא טימרעד רימ
 ןגעװ טכירַאּב ַא ןעמּוקַאּב רָאי ןדעי לָאז ָארּויּב עשיטסיט
 .ניק עטדמשעג ןּוא ןדיי עטדמשעג עלַא ןּופ לָאצ רעד
 *כרַאהעג רעּבירעד גייל ךיא ,ןרעטלע עשידיי ןּופ רעד
 םיּכסמ ּוצרעד טעװ ץנעלעסקע רעיא ּבױא ,רָאּפ טסמַאז
 .נָא יד סעירָאטסיסנָאק-לַאיצניװָארּפ יד ןּבעג ּוצ -- ,ןייז
 סע 1816 רֶאי ןרַאפ לַאירעטַאמ םעד ןקישּוצּוצ גנוזייוו
 .יצ יד ןעמּוקַאּב ּוצ קיטכיו רעייז ןעװעג רעּבָא טלָאװ
 סרעדנּוזַאּב ןּוא ,ןרָאי עקידרעירפ יד רַאפ ךיוא ןרעפ
 ;נוּבעגצעזעג עיינ יד ןרָאװעג טריפעגנייא זיא סע טניז
 *י(1812 ץרעמ 11 ןּופ ץצועג סָאד) ןדיי רַאפ

 .רע זיא ןַאמּפָאה רָאטקעריד םעד ןופ השקּב יד
 ָארויּב עשיטסיטַאטס סָאד טָאה 1817 .י ןיא .ןרָאװעג טליפ
 רעד ןגעוו תועידי עשיטַאמעטסיס ןעמּוקַאּב ּוצ ןּביױהעגנָא
 -ַאטסיסנַאק ליײט עטסערג יד .ןסײרּפ ןיא םידמּושמ לָאצ
 ןלַאירעטַאמ ענעטעּבעג יד טקישעגּוצ ךיוא ןּבָאה סעיר
 :עג ךיז טָאה רדס רעקיוָאדרעד ןּוא ,ןָא רָאי 1812 ןּופ
 עשיטסיטַאטס סָאד טָאה 184/ רָאי ןיא .1846 זיּב ןגיוצ
 .ןצניװָארּפ לייט ַא ןּופ רָאנ ןיוש תוצידי ןעמּוקַאּב ָארּויּב
 -ישטייד רעד ןּופ רָאי םעד ,1848 רָאי םענּופ קידנּבױהנָא
 נןַארַאפ טשינ רעמ ןרעפיצ ןייק ןענעז ,עיצּולָאװער רעש
 טלעטשעגּפָא סעירָאטסיסנָאק יד ןּבָאה סיוא טזייוו'ס יו
 -ער יד זױלּב טקריװעג ָאד טָאה יצ ,ןטכירַאּב ןקיש ּוצ
 עכעלטכער יד טרעדנעעג קרַאטש טָאה עכלעוו ,עיצּולָאװ
 .ער יד ןעגנואװצעג ךיוא טָאה ןּוא ןדיי יד ןּופ עגַאל
 ,צגַארפןדיי רעד ּוצ ןעיצַאּב ּוצ שרעדנַא ךיז גנוריג
 .ָאמ ערעדנַא עלָאר ַא טליּפשעג ךיוא ןּבָאה ָאד רעדָא
 ,רָאלק זיא ןפוא לכּב ,ןגָאז ּוצ רעווש טציא זיא-ןטנעמ

 -עג רעד ןיא טינש ןפיט ַא טכַאמ רָאי רעט48 רעד זַא
 ןיא ןּוא ןסיירּפ ןיא גנּוגעװַאּבי דמש רעד ןּופ עטכיש
 ןשיטסיטַאטס םענּופ לַאירעטַאמ רעד .ללכּב דנַאלשטייד
 טיג ןּוא 1846-1812 ןרָאי יד רָאנ ןכּב םּורַא טמענ טמַא
 -עװַאּב-דמש רעד ןּופ דליּב קידנעטשלּופ ַא טעמּכ זנּוא
 .רַאפ ןּופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןסיירּפ ןיא גנּוג
 ,טרעדנוהרָאי םענעגנַאג

 לַאירעטַאמ רעד זַא ,ןזײװּוצנָא קיטיונ ךָאנ זיא ָאד
 ןקיטרַאנדיײשרַאפ ַא ,טרָא ןּוא טייצ ןּופ קיגנעהּפָא ,טגָארט
 ,ןסירּפ רַאפ ,לשמל ,יוװ ,ןצניװָארּפ עקינייא רַאפ ,רעטקַארַאכ
 ןטשרע ןּופ ךיילג ןיוש רימ ןּבָאה-וו"אא (4 ןסקַאז ,עיזעלש
 םידמּושמ לָאצ רעד ןגעװ רָאנ טשינ תועידי ןָא רָאי
 בורייּפילע ;רעדנוזַאּב דמּושמ ןדעי ןגעװ ךיוא רָאנ ,ללכּב
 -סטרּוּבעג ,עיסעּפָארּפ ,רעטלע ,ןעמָאנ רעד ןּבעגעגנָא זיא
 לָאמטּפָא ןּוא ושילעגנַאװע רעדָא שיליױטַאק) עיגילער ,טרָא

 עניפעב סָאװ ,ןסקַאז ץניװָאר ּפ -עד ןגעװ ךיז טדער ָאד 4
 .ןסקאז דנאל ןקידנעטשּבלעז םעד ןגעװ טשינ ןוא ,ןסײרּפ ןיא ךז
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 -טסייג םענּופ ןעגנּוקרעמַאּב ערעדנּוזַאּב ּוצ ךיוא ְךָאנ ןעמוק

 יד רַאפ דָארג ןרעױדַאּב םּוצ ןלעפ ןילרעּכ רַאּפ .ןכעל

 .םידמּושמ ענלצנייא יד ןגעוו תועידי רָאי 15 עטשרע

 לא יד ןקישּוצ זיולּב טגעלפ עירָאטסיסנָאק רענילרעּב יד

 יז ןּופ לפיוו גנּוזיײװנָא רעד טימ םידמושמ לָאצ עניימעג

 טּבױה 1827 רָאי ןופ טשרע .ןעױרפ לּפיװ ןוא רטנעמ

 ןזיופ .סעלעּבַאט עכע?ריפסיוא ןלעטשּוצוצ ןָא ןילרעּב ךיוא

 -עגוצ טשינ תומישר ןייק טּפיוהרעּביא 1818 זיּב טָאה

 ןטכירַאּב יד ןלעטשּוצ ןיא םרָאּפער עכעלדנירג ַא .טלעטש

 -עד ןופ ;1826 רָאי ןיא ןרָאװעג טריפעגכרּוד טשרע זיא

 ןלַאירעטַאמ ערעײז ןצניװָארּפ עלַא ּוצ ןקיש ןָא טלָאמ

 רַאפ זיא ייּברעד .רעטסּומ ןכעלטײהנייא ןַא טיול

 --םיוא, :קירּבור עיינ יד קיטכיוו סרצדנּוזַאּב קצווצ דעזנוא

 -עג םיא ןּבָאה סָאװ ,ןויײטָאמ יד ןּוא דמּושמ ןּופ גנּוריפ

 -ָאװ , :קירּבּור ַא ךָאנ ןּוא .ײעיגילער יד ןטייּב ּוצ ןסיוטש

 -טסירק רעד ןיא טַאהעג טָאה טילצזָארּפ רעד הצידי ערעס

 "רעד יד ,יןעמּוקַאּב יז טָאה רע ּואװ ןּוא עיגילער רעכעל

 ןּבָאה סָאװ ,תוּביס יד ןגעו םירמּושמ יד ןּופ ןעגנּורעלק

 -יוא ןייק טשינ ךעלריטַאנ ןענעז ,דמש ֹוצ ןּבירטעג יז

 ןעגנורעלקרעד יד ןגעלפ ,סנטשרע ,ןטנעמּוקָאד עשיטנעט

 טזָאל סָאד יװ ,ןּוא-עכעלטסייג יד ךרּוד ןרעװ ןּבירשרַאפ

 .טרָא ןפיוא ךיילג טשינ ּוליפא ,ןקרעמ טּפָא רעיײז ךיז

 זיא'ס ןּוא ,רעּביא ךיז טרזח סרעפטנע לייט רעטסערג רעד

 ןּבעגעגרעּביא אפוג עכעלטסיינ יד ןּבָאה סָאד זַא ,קיטנָאק

 יד ןקורדסיוא עּפיטָאערעטס ןּוא עניימעגלא ץנַאג ןיא

 ףךיז טליפ טּפָא רעײז .םידמּושמ יד ןּופ ןעגנּורעלקרעד

 :עגנײרַא טילעזָארּפ םעד טָאה רעכעלטסייג רעד זַא ,ךיוא

 ףרַאד ,סנטייװצ .ןײרַא ליומ ןיא רעטרעװ יד טגייל
 ןטלעז םידמּושמ יד ןּכָאה ללכּב זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ןעמ

 ךיוא רעּבָא ןענעז סע .ןוויטָאמ עקיטכיר יד ןבעגעגנָא

 ןּופ תובּושּת יד ןּביג ןטלעז טשינ ןּוא ,ןעמַאנסיױא ןרַאפ

 רעד ףיוא רעפטנע ןקיטנירפיױא תמאּב ַא םידמּושמ יד

 ?דמש םּוצ טריפעג ייז טָאה סָאװ :עגָארפ

 ,ןסײרּפ ןיא םידמּושמ לָאצ רעד ןגעװ ןרעפיצ יד
 ,טנַאקַאּב ןעוועג טציא זיּב רּוטארעטיל רעד ןיא ןענעז סָאװ
 -ַאּב סיַאּור:על עד ,לשמל ,צז) עטרילָארטנָאק טשינ ןענעז

 (5 ("טרעדנּוהרַאי 19 םיא ןעפיוטנעדּוי, גנושרָאפסױא עטנַאק
 -ַאמ יד .ערעדנַא יד ענייא ןכָארּפשרעדיװ טּפָא ןּבָאה ןּוא

 -ַאטס ןשיסײרּפ םעד ןּופ טציא ןּבָאה רימ סָאװ ,ןלַאירעט
 ןּוא ןרָאי יד טיול לָאצ עיונעג ַא ןּביג ,ָארֹויּב ןשיטסיט

 ןכַאמ ןּוא ןוויטָאמ יד ןּוא רעטקַארַאכ ןטױל ,טעטש

 רעד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,שַאמישימ םעד ּוצ ףוס ַא
 .רעשרָאפ יד יײּב עגַארפ

 ןּופ ךשמ ןיא ךיז ןּבָאה ןלַאירעטַאמ עקיזָאדיד טול
 .ןדיי 3771 טדמשעג ןסיירּפ ןיא 1846-1812 ןּופ רָאי 35 יד

 4 --3 .מּונ ,1899 ,,1481ת8ת161"  לַאנרּושז ,גָאיסימ ןיא (5

 2 טרעדנּוהרָאי ןט19 ןּופ טפלעה רעטשרע

 ּױצ ידּכ .6 רָאי א 108 ךעלטינשכרּוד סיוא טכַאמ סָאד
 לָאצ עקיזָאדיד טייטַאּב ש רַאפ סָאװ ,גנולעטשרָאפ ַא ןּבָאה
 -יטסיטַאטס עניײמעגלַא עקינייא ןּבעג ָאד רימ ןלעװ ,טָאה
 רעייז ןּוא ןסײרּפ ןיא ןדיי לָאצ רעד ןגעװ ןרעפיצ עש
 קיסיירד ןּוא עכעלטע עקיזָאדיד ןּופ ךשמ ןיא גנּורעמרַאפ
 ןּבָאה 1816 ןּופ גנולייצסקלָאפ רעטשרע רעד ךָאנ .רָאי
 טימ .ה .ד ,184/ ןיא .ןדיי 12323 טּבעלעג ןסײרּפ ןיא
 206,106 ןעװעג ןסײרּפ ןיא ןיוש ןענעז ,רעטעּפש רָאי 1
 -לעפַאּב עשידיי יד ןכּב ךיז טָאה רָאי 31 יד רַאפ ,ןדיי
 ,סניװעג רעד ןּוא ,תושפנ 82,283 ףיוא טרעסערגרַאפ גנּורעק
 -ַאנ ןכרּוד טַאהעג רָאי 31 יד ראפ ןּבָאה ןדיי יד ןכלעװ
 -רַאפ רעייז יװ ,רעסערג לָאמ 22 זיא ,סקַאװּוצ ןכעלריט
 רָאנ טשינ ןכּב טָאה עימעדיּפע"דמש יד .דמש ךרּוד טסּול
 ,ןסײרּפ ןיא ץּוּביק ןשידיי ןּופ ןרעק םעד טרירעגנָא טשינ
 ןכעלריטַאנ רעייז ןּופ ןענַאטשענּפָא טייוו ּוליפַא זיא רָאנ

 -טשינ ןּוא ןדיי לָאצ יד טכיילגרַאפ ןעמ ןעװ .(6 סקַאוװּוצ
 יד זַא ,סױרַא ךיז טלעטש ,ןדָאירעּפ עדייּב יד רַאפ ןדיי
 רָאנ ,ןרָאלוַאפ טשינ רָאג טּולָאסּבַא רָאנ טשינ ןּבָאה ןדיי
 רעשידיי-טשינ רעד יּבגל ,װיטַאלע ר ּוליפַא ךָאנ ןּבָאה
 .יד רעד .סעיציזָאּפ ערעיײז טקרַאטשרַאפ ,גנורעקלעּפַאּב
 ןיא ןיוש טָאה ןַאמּפָאה ָארּויּב ןשיטסיטַאטס ןּופ רָאטקצר
 -8ּב ןייז ןיא .טקַאפ ןקיזָאדמעד טלעטשעגטסעפ 1822 רָאי
 1822 טסּוגוא ןט20 ןּופ רעטסינימ-ןרעניא םּוצ טכיר
 ףדוע רעד זיא טציא זיּב ךָאנ; :ןושלה הזּב רע טּביירש
 רעד טשינ ןדיי ייּב ןלַאפ.טיוט יד רעּביא ןטרּוּבעג יד ןּופ
 ּוצ טירטרעּביא ןכרּוד טסּולרַאפ רעיײז יװ ,רעסערג ךרע
 ןּופ ןעז טלוּב סע ןעק'מ יװ ,עיגילער רעכעלטסירק רעד
 ךיוא רעּבירעד טּביילּב סע .עלעּבאט רעטגיילעגייּב רעד
 ןעצז ּוצ - עּבַאגפיוא עקיטכיוו ןּוא ערעװש ַא רעטייוו ףיוא
 יד סָאװ ,ןדָאש םעד רשוי טימ ןרענעצלקרַאפ
 יײּפ תוחּפל ,קלָאּפ ןשיזײײ םענּופ גנורעמרַאפ
 ךיז טימ ןזּומ ,דנַאטשּוצ ןקיטציא ןײז
 0 ,;ןצגנצערּב

 :ךּוּב א סיורא ןילרעּב ןיא זיא 1842 רָאי ןיא 6

 2. 6. 80 1?תת 8 תע 5בזמזת!טתש 106006/ 502/116ת 518819-

 רעטנָאמרעדנּבױא רעד זיא רּבחמ רעד--ט1556ת902814116ת6ת 1תת145.

 םעד ןיא .ָארֹויּב ןשיטסיטַאטס ןשיסײרּפ םענּופ רָאטקעריד -- ןמַאּפָאה

 ךיו ןּבָאה ןסײרּפ ןיא זא ,ןלעװק עלעיציפָא טיול ,ןזיװעגנַא טרעװ ךּוּב

 טינשכרּוד רעכעלרעי רעד .ןדײ 2200 טדמשעג 1840--1822 ןרָאי יד ראפ

 ױצ טנעָאנ רעַײז ןרעמיצ עקיזָאדיד ןענעז ,ןעעז רימ יװ .115 ָאזלא זיא

 ,עטכַארּבעגנּבױא יד
 ,דער

 ּש טמ 8ז .2 ר"ד ןּופ גנּוזײװנַא יד םעד טימ ?"גרפ 06

 ןיאש וא ,01366ת18ט16ת גזת 19 28ה/הטת061:1", ם6ע!ות. 6

 8 רָאנ טפיוטעג ךיז טָאה ןדײ לָאצ רענַײמעגּפַא רעד ּוצ שינעטלעהראפ

 .דער ,(05 ,ז) *טנעצָארּפ רעניילק
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 .ָאה רָאטקעריד ןּופ עלעּבַאט יד ָאד ןעגנערּב רימ
 רעד ןגעװ דליּב ַא קיטייצכיילג זנּוא טיג עכלעװ ,ןַאמ

 204 טרעדנּוהרָאי ןט19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןסיירּפ ןיא גנּוגעװַאּב-דמש יד

 גנּורעקלעּפַאּב רעשידײ רעד ןּופ גנּולײטרַאפ
 1821-1816 ןרָאי יד ןיא ןצניװָארּפ ענלצנייא יד טול

 יד ןּופ ףדוע רעד|

 ןו ענעריובעג| 1 20 | רָאי טקע יד | רשי ףס םוצ ןדי לאצ רך
 טָאה ענעברַאטש| .ד' ויאה -עגּוצ ןענעז 181 1816 :

 ןפָארטַאּב 1821 ןיא קד מ סט ע ג ןדַיי ןעמוק

 83 53 816 2,3 2,161 20 ; 2 (ןס;לירפ:חרומ

 27 21 1,442 1(ץץ:71 129 . 9 + .ןסיײרּפ:ברעמ

 162 67 17 4 . 3 51 ,9 2 0 יע 02 .: זופ

 גרוּבנעדנַארּב

 128 2323 1660 2820 260 סע 0 (ןילרעּב טימ)

 103 29 720 259 2809 | + . . .  ןרעמָאּפ
 423 69 261 180 19 2 טי ס טיזעלש

 72 37 22 241 3089 | . .  (ץניװָארּפ) ןסקַאז
 129 28 2884 10,6 22 2 עט ןלַאפטסצװ

 4 26 17 285 7:18 | (ןלעק) גרעּב-ךיליי-עוועלק
 176 10 16,623 10,984 241 2 ר; 2 2 ,דנאלנייר

 207 162 1739 12 123823 | . , לֹּכה-ךס

 עקידנגלָאפ ןַאמּפָאה טכַאמ עלעּבַאט רעקיזָאדרעד ּוצ

 עקיזָאדיד רַאפ ןכּב ךיז ןּבָאה ןדיי יד, :ןעגנּוקרעמַאּב

 -עג יד ןּופ ףדוע םעד קנַאדַא ךעלכַאזטפיוה ,רָאי סקעז

 טָאה גנּורעדנַאװניײײא יד) ןלַאפ-טיױט יד רעּביא ענעריוּב

 טשינ עלָאר עטיורג ןייק ,ןייז רעשמ ףרַאד ןעמ יװ ,ללכּב

 סָאד .צָארּפ 14:)ג ףױא ךרע ןַא טרעמרַאפ ,(טליּפשעג

 -עגלַא יד .רָאי ַא .צָארּפ 2102 ךעלטינשכרּוד סיוא טכַאמ

 רעד רַאּפ ןסיירּפ ןיא ךיז טָאה רעניואוונייא לָאצ עניימ

 ,11.480.815 ףיוא 10.349,031 ןּופ טרעסערגרַאפ טייצ רעקיּבלעז

 -טינשכרּוד סיוא טכַאמ סָאד .צָארּפ 46/::10 ףיוא .ה .ד

 ןיא, :רע טּבײרש רעטייװ ."רָאי ַא .צָארּפ 10 ךעל

 ןדי טפלעה ַא טימ ןּברָאטשעג ָאזלַא ןענעז 1821 רָאי

 ןדיי 26 ףיוא :ןרָאװעג ןריוּבעג ןענעז'ס יװ ,רעקינייוװ

 ןּוא דניק ןייא ןרָאװעג ןריוּבעג רָאי ןּופ ךשמ ןיא זיא

 ןײא יװ טשינ רעמ ןעװעג זיא 54 ףױא

 טשינ ןעװעג קיסעמסינטלעהרַאפ זיא ןטרוּבעג לָאצ יד

 יב יז זיא ןטנגעג צקינייא ןיא ןּוא סיורג ךצלטנייוועגמּוא

 דנטײידַאּב ןעװעג ּוליפַא גנּורעקלעּפַאּב רעכעלטסירק רעד
 ןדיי ייּב ןעװעג זיא ןלַאפיטיוט לָאצ יד רעּבָא ,רעסערג

 ,"ןיילק ךעלטנייוועגרעסיוא
 ןּופ רָאי 231 יד רַאפ יא ,ןעזעג ןּבָאה רימ יװ

 -סיוא קרַאטש גנּורעקלעּפַאּב עשידיי יד 1847 ויּב 6

 ייװצ עצנַאג ףיא טרעסערגרַאּפ ךיז טָאה יז .ןסקַאװעג

 -רעד ןעמ טכיײלגרַאּפ .צָארּפ 66,4 ףיוא -- רעיונעג ,ל?טירד

 ןַאד ,ןרָאי ענעדיישרַאפ יד רַאּפ םידמּושמ לָאצ יד טימ
 ןרָאי עטצעל יד ןיא סרעדניזַאּב זַא ,סױרַא ךיז טלעטש
 ּוליּפַא ךיז טָאה רָאנ ,ןסקאװעג טשינ רָאנ טשינ יז זיא
 ויטַאלער זא .ה .ד ,טרענעלקרַאפ דנטײדַאּב ץנַאג טּולָאסּבַא
 רָאי ןעצ עטשרע יד רַאפ .ןלַאפעג קרַאטש רעיײז יִז ןיא
 ךעלטינשכרוד ,םידמּושמ 763 קיטסיטַאטס יד טנכייצרַאפ
 ַא ןיש ןּביג רָאי ןעצ עטסטנעָאנ יד .(ֿרָאיַא 3
 ןיא טפערטַאּב םידמּושמ לָאצ יד .סקַאװּוצ ןקידנטײדַאּב
 ַא 120,4 ךעלטינשכרּוד ,1.274 -- 1831-1822 ןּופ ךשמ
 -ּושמ 1153 רָאנ 1841-1832 ןרָאי יד ןּביג ןגעקַאד .רָאי
 יד ןּוא ,רָאי ַא 1153 יװ רעמ טשינ ךעלטינשכרּוד ,םידמ
 .ה .ד ,רָאי ַא 115,8 רעדָא ,579 -- רָאי ףניפ עטצעל
 יד ןיא יװ ,רעקינייװ ןלַאּפ"דמש 12 ףיוא טינשכרּוד ןיא
 -ָאדיד זַא ,ןקרעמַאּב ּוצ יאדּכ זיא סע .,1821-1822 ןרָאי
 עקידרעטייוו יד ןיא ךיוא ןטלַאהעגנָא טָאה ץנעדנעט עקיז
 םּוצ רימ ןּבָאה 1871 - 184/ ןּופ טייצ רעד עגונּב ,ןרָאי
 רעּבָא ,ןצניװָארּפ ענלצנייא רַאפ רָאנ תועידי ןרעױדַאּב
 *דמש יד זַא ,טקַאפ ןטקרעמַאּב םעד עלַא ןקיטעטשַאּב יז

 ןצניװָארּפ עקינײא זַא ,ןסעגרַאפ טשינ רעּבָא ףרַאד ןעמ 6

 ןיק רָאי ףניפ עטשרע יו רַאפ ןּבָאה (ןיר-רעדינ ,ןלַאפטסעװ ,ןזיוּפ)

 :טלצטשעגּוצ טשינ ןלַאירעטאמ
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 ןרָאי יד רטפ .ּפָארַא ףיוא ןעגנַאגעג רדסּכ זיא גנוגעװַאּב

 ןסיירּפ ןופ ןצניװָארּפ עטלַא יד ןיא ןענעז 1879-12
 ףעסעה יװ ,ןטיּבעג ענעמוקעגּוצ-רעטעּפש יד ץּוה ַא

 ןעגנַאגעגרעּבירַא (ו"אא ןיײטשלָאה-גיווזעלש ,ואסַאנ

 ַא 65 ךעלטינשכדּוד ,ןדיי 523 ןּביױלג ןשילעגנַאװע םּוצ

 -רעי רעד ןגעקַאד טָאה 1846 - 1840 ןרָאי יד ןיא .רָאי
 יד ןיא טשרע .ןָאזרעּפ 94 ןפָארטַאּב טינשכרּוד רעכעל

 ןסיירּפ ןיא גנּוגעװַאּב-דמש יד ךיז טָאה ןרָאי רעקיצכַא

 ףוס םּוצ זיּב זיא ןּוא ןקרעטשרַאפ וצ ןּבױהעגנָא רעדיוו

 טלָאמעד ךיוא רעּבָא .ןסקַאװעג רדסּכ טרעדנּוהרָאי ןּופ
 רעשידיי רעד ּוצ שינעטלעהרַאפ ןיא ,וויטַאלער יז טָאה

 טייצ רעד רַאּפ ךיז טָאה עכלצעװ ,ללכּב גנּורעקלעּפַאּב

 םעד טכײרגרעד טשינ ,לָאמ 2102 ףיֹוא טרעסערגרַאּפ
 .1831-1822 ןרָאי יד ןּופ טינשכרּוד

 -מּושמ לָאצ יד ןכיײלגרַאפ ּוצ ךָאנ זיא טנַאסערעטניא
 ענלצנייא יד ןיא ןדיי לָאצ רעניײמעגלַא רעד טימ םידז

 םידמּושמ טנעגיטנָאק ןטסערג םעד .ןסײרּפ ןּופ ןצניװָארּפ

 -טּפױה רעד טימ גרוּבנעדנַארּב ץניװָארּפ יד ּוצ טלעטש
 יד ןיא ןענעז סָאװ ,ןדיי 762 ןּופ .ןיל רע ּב טָאטש

 - 323 ןענעז ,םוטנטסירק םּוצ רעּבירַא 1821-1812 ןרָאי

 .ד ,גרּוּבנעדנַארּב ץניוװָארּפ רעד ןופ ןעװעג--.צָארּפ 42 רעדָא
 טלָאמעד ןּבָאה ייּברעד .6ןילרעּב ןּופ ךעלכַאזטּפױה .ה

 טנעצָארּפ 65 םיױױק טּכעלעג גרוּבנעדנַארּב ץניװָארּפ ןיא

 ,ןסיײרּפ ןיא גנּורעקלעּפַאּב רעשידיי רענײמעגלַא רעד ןופ
 ןסײרּפ-חרזמ רַאּפ ךיז טמּוקַאּב טַאטלװער רעכצלנע ַא

 2,0/| טּבעלעג ןּבָאה טרָאד ,גרע בסגינעק רטנעצ ןטימ

 ץניװָארּפ יד טָאה רעּבָא םידמּושמ ,ןסיירּפ ןיא ןדיי יד ןּופ

 לָאצ יד ךרע-יפל ןעװעג ךיוא זיא סיורג .צָא וּפ 7 ןּבעגעג

 עטיורג יד ןצנּופעג ךיז טָאה סע ּואו ,עיזעלש ןיא םידמּושמ
 -ַאּב עשידיי יד סיוא טכַאמ ָאד ןעלסערּב הליהק עשידיי

 .צָארּֿפ 222 - םידמּושמ יד ןּוא ,.צָארּפ 14 גנורעקלעפ
 ךיז ןּבָאה סע ואװ ,ןצניװַארּפ יירד יד ןּבָאה םענייאניא

 -עקלעפַאּב רעשידיי רעד ןּופ .צָארּפ 216 זיולּב ןענּופעג
 לטירד ייווצ טעמּכ טסייה סָאד ,.צָארּפ 61,2 ןּבעגעג ,גנּור

 רערעדנַא רעד ןּופ .םידמּושמ לָאצ רענײמעגלַא רעד ןּו

 סע ּואװ ,ןזױּפ יו ץניװָארּפ ַאזַא ןיא ךיז ןּבָאה טייז

 -- ןסײרּפ ןיא ןדיי עלַא ןּוּפ .צָארּפ 42 טּבעלעג ןּבָאה

 -רעד-רעירפ יד ןיא יו ,ליפזַא לָאמ ייווצ טעמּכ .ה .ד
 רָאי ףניפ יד רַאפ טדמשעג - ןצניװָארּפ יירד עטנָאמ

 רעקיּבלעזרעד ראפ ןדיי 67 יו רעמ טשינ 182159/7
 קלחטסקעז ַא ךרע ןַא טימ ןײלַא ןילרעּב טָאה טײצ

 -יהק עשידיי עסיורג יירד יד .(םידמּושמ 173 ןּבעגעג ןדיי
 ןּבָאה גרעּבסגינעק ןּוא עלסערּכ ,ילרעּב תול

 ידמש רעד ןּופ ןערטנעצ עכעלטנגייא יד טצדליּבעג ָאולַא

 ןסַײרּפ ןיא 1836--1820 ןרָאי לד רַאפ םידמּושמ 750 ןופ 6

 טיול ,77 .ז ,רעטמַאז ל"גרפ .226 -- ןלַאפעג ןילרעּב ףיוא ןצנעז

 ,218 .ז ,1894 ,2סמּוטנעדּוי סעד גמנוטײפ .גלַאי רעד

 06 טרעדנּוהרָאי ןט19 ןּוֿפ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןסיײרֿפ ןיא גנוגעװ ַאּב-דמש יד

 ןעניײמ וצ תועט ַא ןעװעג רעּבָא טלָאװ סע .עימעדיּפע
 םידמּושמ רעגרעּבסגינעק רעדָא רענילרעּב עלַא יד זַא
 ףעגרעּבסגינעק רעדָא רענילרעּב ענעריוּבעג ןעוועג ןענעז
 סָאװ ,עיזַאושזרוּבסיױרג עשידיי יד טָאה סיװעג .ןדיי
 ןּבעגעג ,טעטש עקיזָאדיד ןיא ךעלסילשסיוא טּבעלעג טָאה
 ערעדנַא יװ ,םידמּושמ טנעצָארּפ ןרעסערג דנטײדַאּב ַא
 רעּבָא ןּבָאה טיײז רערעדנַא רעד ןופ .ןטכיש עלַאיצָאס
 ןּופ םָארטש ןסיורג ַא ןגיוצעגּוצ ךױא טעטש עסיורג יד
 ןּופ ןעֶמּוקעג ןענעז סָאװ ,ןטנעמעלע ענערָאפעגנָא
 ןּופ וליפַא לייט םּוצ ןוא ןצניװָארּפ עשיסיירּפ ערעדנַא
 -ןסירעגּפָא רעייז קנַאדַא ,ןענעז ןּוא ןלױּפ ןּוא דנַאלסּור
 ןטסקינײװמַא ןעװעג ,עילימאפ ןּוא םייה רעײז ןּופ טייק
 ,ֿפשמל ,ױזַא .עימעדיּפע-"דמש רעד ןגעק קיעפסדנַאטשרעדיװ
 ןיא טדמשעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןדיי 42 יד ןשיװצ ןענעז
 -רעּב ענעריוּבעג 9 זיולּב ןעװעג ,1836 רָאי ןיא ןילרעּב
 ָאלַא םידמּושמ רענילרעּב יד ןּופ לטפניפ ריפ ;רעניל
 גרעּבסגינעק ןּוא עלסערּב ןיא .עדמערפ ןצװעג ןענעז
 דעּבָא ,רערעסערג ַא עקיטרָא יד ןּופ טנעצָארּפ רעד זיא
 ןסיורג ַא רעיײז ךרע-יפל עדמערפ יד ןּביג ןטרָאד ךיוא
 .םידמּושמ טנעצָארּפ

 ןגעװ דליב א זנּוא טיג עלעּבַאט עקידנגלָאּפ יד
 יד ןיא גנּוגעװַאּב-דמש רעד ןּופ גנּולקיװטנַא רעד
 .רָאי 35 יד ןּופ ךשמ ןיא ןצניװָארּפ ענלצנײא
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 581 יי 1244 | 768 | , . .  ןסיירּפ ץנַאג

 -חרומ ןצניװָארּפ עדייּב יד ןגעלפ ןרָאל עקידרעטעּפש יד רַאפ 0
 ןיא עקיּבלעזסָאד ;טכירַאּב ןעמַאזנײמעג ןײא ןקישּוצ ןסײרּפ-ברעמ ןּוא
 .דנַאלנַײה ןּוא גרעּב.ךיליײ-עװעלק ןצניװַארּפ יד טימ ןעמּוקעגרָאפ



 רעד ןיא ןסײרּפ ןיא גנוגעװַאּב:דמש יד 87

 ףיוא ןפוא-לכּב -- ,קיטשינ ןגָאז ןעק'מ ,ןיילק רעייז

 -נּוא ןּופ טנּורג ןפיוא ןלעטשטסעפ ךיז טזָאל סָאד לפיוו

 רעד ןּופ הלּועּפ יד ןעוועג זיא .-- ,ןטנעמּוקָאד ערעז

 .ןסײרּפ ןיא ןדיי יד ןשיװצ טעּברַא רעשירעצנָאיסימ

 -טסעפ ןּבעגעגנייא רימ ךיז טָאה ןלַאפ ענלצנייא ןיא רָאנ

 רעשירענָאיסימ רעד ןּופ גנוקריו עסיװעג ַא ןלעטשּוצ

 - קפס רעסיױרג ַא סע זיִא ָאד ךיוא ןּוא ,עדנַאגַאּפָארּכ

 -רעטנּוא ןגירק ּוצ גנּונעּפָאה יד :טקריוװעג רעמ טָאה סָאװ

 ןּופ טייקיטכיר רעד ןיא גנּוגייצרעּביא יד רעדָא ,גנוציטש

 -עּפס ַא זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד'מ .ןּבױלג ןכעלטסירק

 ןזיװעגסױרַא ןרענָאיסימ יד ןּבָאה טײקמַאזקרעמפיוא טלעיצ

 ןיא ןענּופעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע ענעי עגונּב דָארג

 -מייה ,עטנלע .עגַאל רעלַאיצָאס רערעווש סרעדנּוזַעּב ַא

 ןּוא ןלױּפ ןּופ ךעלמירּוחּב עטלגַָאװרַאפ ,רעדניק עזָאל

 יװ ,ןענױשרַאּפ פקיטכעדרַאפ ּוליפֲא לייט םּוצ ,דנַאלסּור

 ,אפּוג עכעלטסייג יד טקרעמַאּב ןטלעז טשינ ןּבָאה סָאד

 רעשירצנָאיסימ רעד ןּופ טקעיּבָא-טּפױה רעד ןצוועג ןענעז

 סעיצּוטיטסניא עשירענָאיסימ עטסקיטכיוו יד ןּופ .טייקיטצט

 :ןרעװ טנָאמרעד ןפרַאד ןסיײרּפ ןיא ןטייצ ענעי ןיא

 סעד גנוועדרעפעּב ּוצ טּפאשלצזעג, רענילרעּב יד (

 טעדנירגעג זיא סָאװ ,'ןעדּוי ןעד רעטנּוא סמּוטנעטסירכ

 רענָאיסימ ןשילגנע ןטנַאקַאּב ןכרּוד 1822 רָאי ןיא ןרָאװעג

 ןשיסיירפ םענּופ גנּוציטשרעטנּוא רעד טימ ,יעװ סיֵאּול

 -ייא ענייז ןּופ טָאה רעכלעוו ,ןונ םלעהליוו-ךירדירפ גינעק

 300 ןּופ לָאצּפָא ןכעלרעי ַא טקיליװַאּב ןעלטימ ענעג

 טגָאזעגּוצ גנוריגער יד טָאה ןדיי ןטפיוטעג ןדעי ;רעלַאט

 "נירג יד ּוצ .דמש ּוצ ןקיטּומרע ּוצ ידכּב ןטַאקּוד 10 ּוצ

 *עדיישרַאפ טרעהעג ךיוא ןּבָאה טפַאשלעזעג רעד ןּופ רעד

 ,טכעלטסייג ןּוא צקילעדַא ,עטמַאַאּב עטלעטשעגכיוה ענ

 ןלעװ רימ יװ ,לָאמ עקינייא טָאה גינעק רעשיסיירּפ רעד

 -ָאר יד טליּפשעג ,ןטנעמּוקָאד יד ןּופ ןעז רעטעּפש סָאד

 -ירענָאיסימ רענָאדנָאל; יד 0 ,(11 רעטָאפ-ףיוט ַא ןּופ על

 ךיוא טעּברַא ריא טריפעג טָאה עכלעװ ,"טּפַאשלעזעג עש

 עשישטייד ןּוא ןרענָאיסימ עשישטייד ךרּוד דנַאלשטייד ןיא

 לַאטלעסיד ןיא טַאנרעטניא , רעד (3 .תורבח עשירענָאיסימ

 רעד טימ ןענעקַאּב ךיז ןליוו סָאװ ,ןדיי רַאפ (דנַאלניירג

 "עג ןטרָאד ךיז ןּבָאה 1830 רָאי ןיא .יערעל רעכעלטסירק

 =ע:סױרַא ךיז טָאה'ס ןעו ,רעטעּפש .,ןדיי 50 זיּב ןצנופ

 הבהא סיױא ױזַא טשינ ןעמּוק ןיהַא טגעלפ'מ זַא ,ןזיוו

 טָאה ,טפעק עטסיזמּוא יד ּבילּוצ יו ,םּוטנטסירק םוצ

 ןּוא טּפַאשעגּפָא ענעסקַאװרעד רַאפ טַאנרעטניא םעד ןעמ

 קילג סָאד טזָאלעגרעּביא ןעמ טָאה רעדניק רַאּפ רָאנ

 רעקיטסייג ןּוא רעכעלרעּפרעק טימ טגרָאזרַאפ ןרעװ ּוצ

 טָאה װעשטידרַאּב ןּופ ןָאסריאמ .פ די העשיסּור רעד תעּב (1

 רעטכעט יד ןוא ןיז יד ןענעז 1822 רָאי ןיא ןילרעּב ןיא טדמשעג ךיז

 .ג ר*ד ;צז ."רעריפרעטנּוא יד ןעװעג גיגיק ןשיסיײרּפ םענּופ

 -עג רעטעּפש ןָאסריאמ זיא ,טנַאקַאּב יװ ,68 .ז ,װ"צד ,רעטמַאז

 ,.דער פדנַאלסור ןיא טעּברַאעג טָאה ןּוא רענָאיסימ ַא ןרָאפ

 88 טרעדנּוהרָאי ןט19 ןּופ טפלעה רעטשרע

 -ענעלק ייר ַא ךָאנ טריטסיזקע ןּבָאה םעד ץּוח ַא .זייּפש
 -נייר ,ןזיוּפ ,עלסערּב ןיא ןטפַאשלעזעג ןּוא ןעניירַאפ ער
 גלָאפרע רעד זיא רעּבָא ללכּב .רעטרע ערעדנַא ןּוא דנַאל
 ,טגָאזעג ןּבױא ןיוש ּבָאה ךיא יװ ,ןרענָאיסימ יד ןּופ
 ײז ּואװ ,ץניװָארּפ עקיצנייא יד .רצניילק ַא רעייז ןעוועג
 ייז ואװ ,ןזיוּפ ןעוװעג זיא ,לזמ ןסיוועג ַא טַאהעג תמאּב ןּבָאה
 -ידיי רַאפ ןלּוש עקינייא ןענעפע ּוצ ןּבעגעגנייא ךיז טָאה
 עשירענָאיסימ רענזױּפ יד טָאה 1830 ןיא .רעדניק עש
 יד ןענעז רעטעּפש ,ןלּוש ףניפ ןטלַאהעגסיױא טפַאשלעזעג
 .טּפַאשלעזעג רענָאדנָאל רעד ּוצ ןעגנַאגעגרעּבירַא ןלּוש

 ,ןלּוש עכעלטסירק יד ןיא גנויצרעד יד טָאה ללכּב

 ןכּוזַאּב ךיוא טפָא ץנַאג ןגעלפ רעדניק עשידיי יד ואוו
 ַא ןיא רעײז ,"טכיררעטנואיסנָאיגילער, ןכעלטסירק םעד
 יד .דמש םּוצ טנגּוי עשידיי יד טיירגעגּוצ סָאמ רעסיורג
 ערעײז ןקיש ןויּכ ַא טימ ּוליּפַא לָאמטּפָא ןגעלפ ןרעטלצ
 עכעלטסירק ַא יײז ןּבעג ּוצ ידכּב ןלּוש יד ןיא רעדניק
 . ,רעדניק עשידיי לָאצ יד ןעװעג זיא סע סיורג יװ .גנּויצרעד
 טכיוזַאּב טרעדנּוהרָאי ןקירָאפ ןּופ ּבױהנָא ןיא ןּכָאה סָאװ
 ןיא ןפוא"לכּב .ןגָאז ּוצ רעש זיא ,ןלוש עכעלטסירק

 ןּוא עלסערּב ,גרעּבסגינעק ,ןילרעּב יװ ,טעטש עכלעזַא
 רענעי ןיא ןיוש לָאצ רצייז זיא ץניװָארּפ רעד ןיא ּוליּפַא
 ּואװ ,טעטש-ץניװָארּפ יד ןיא ;סיורג רעייז רעכיז ןעוועג טייצ
 קילדנעצ עכעלטצ ּוצ סנטסכעה ןעניואװ טפָא ןגעלפ סע
 עסױרג ַא ןעװעג ןלּוש עשידיי ןענעז ,סעילימַאפ עשידיי
 ןיא ךָאנ טָאה סָאװ ,טנגעג עקיצנייא יד ,(2טייהנטלעז
 ,ןלּוש עשידיי ןּופ ץענ עטגייװצרַאפ ַא טַאהעג טייצ רענעי
 עקידרעירפ יד ןעװעג זיא ,םירדח -- רעקיטכיר רעדָא
 -עג ןענעז ןדיי יד ּואװ ,טרָאד .ןזױּפ ץניװָארּפ עשילוּפ
 ןויוּפ ןיא ןּוא - ןסַאמ ערעסערג ןיא טרירטנעצנָאק ןעוו
 עכלעוו ןיא ,ךעלטעטש ןּוא טעטש ןעװעג ּוליִּפַא ןענעז
 -עקלעּפַאּב רעד ןּופ טייה רע מ יד טעדליּבעג ןּבָאה ןדיי
 ,שידיי טדערעג ךָאנ ןּבָאה ןדיי ּואו ,טרָאד ןּוא -- ,גנּור
 -ַאטס ןעינעג ַא .ערעדנַא ןַא ןעװעג ללכּב עגַאל יד זיא
 ןזעװלּוש ןשידיי םעד רעּביא לַאירעטַאמ ןשיטסיט
 -רעפ יד ןּופ ףוס ןרַאפ טשרע רימ ןּבָאה ןסײרּפ ןיא
 ןייז טשינ ,ךעלריטַאנ ,רעּבירעד ןעק רע ,(ןרָאי רעקיצ
 טקּוקעג טשינ .טייצ רעקידרעירפ רעד ראט דנּבעגסָאמ
 יד ָאד ןעגנערּב ּוצ ךעלצּונ רַאפ ךָאד רימ ןטלַאה ףיורעד
 ַא רעייז זנּוא ןּביג ייז לייו ,1847 רָאי ןרַאפ ןרעפיצ

 ןַּיא עשלדי טימ ןלּנש עטשימעג ןעװעג ךיוא ןענעז סע (2
 טעדנירגעג ,*עלּושײרּפ, רענילרעּב יד ,?שמל ,לװ ,םידימלּת טכעלטסירק

 .טַאנרעטניא יד ןוא ,דיװַאדנעּב טימ טארּב ןרָאטַאמרָאפער עשידיי יד ןּופ

 ,טעדנירגעג טָאה ןָאטּבָאקַאא עכלעװ ,(גײװשניורּב) ןעזעעז ןיא לוש

 ןַאפּבָאקַא טָאה לוש רענעזעעז רעד ײּב .ה .י ןט19 ּביוהנָא ןיא--עדייּב

 לגרַא ןַא טימ ,דנַאלשטַײד ןיא עגָאגַאניס עטרימרָאפער עטשרפ יד טנדרָאעגנײא
 .דער .לַאּוטיר ןשיטנַאטסצטָארּפ ןטיול ,שטייד ןלא תוליפּת טימ ןּוא

 -גַײא ןענעז ןלּוש עשידי יד ןּופ ןלעּבַאט עשיטסיטַאטס יד (8

 ןענצ'ט ,דמש ןגעװ ןלַאירעטַאמ לד ןופ דנַאּב ןטפניפ ןיא ןדנּוּבעג

 ,1850 ןוא 1839 ,1847 ןרָאי יד רעפ ןלעּבַאט ירד ןאראפ
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 -ףעד רעשידיי רעד ןּופ דנַאטשּוצ םעד ןגעוי ןליּב טלוּב

 ,טרעדנּוהרָאי ןקירָאפ ןטימ ןיא ןסיירּפ ןיא גנּויצ

 טלָאמעד ןסיירּפ ץנאג ןיא ןּבָאה ןרעפיצ יד טיול

 טָאה םּוטעמּוא יװ ןדיי רעמ ;ןדיי 206.106 טניואוועג

 ןּוא ןוױּפ :טעטש ייווצ ןיא) ןזיוּפ ץניװַארּפ יד טגָאמרַאפ

 ץינגיל ,עלסערּבב עיזעלש ןיא ;76,946 - (גרעּבמָארּב

 ןוא גיצנאד) ןסיירּפ-ברעמ ןיא ;29,826 - (לעּפָא ןּוא

 -ךצניװָארּפ עקירעּביא יד ןיא ;21:725 -- (רעדרעװנעירַאמ

 -טסירק טכּוזַאּב ןּבָאה סָאװ ,רעדניק עשידיי .טשער רצד

 ,עכלעזַא ;16.46 ןצוועג ןסיײרּפ ץנַאג ןיא זיא ,ןלּוש עכצל

 ןטשרע ןפיוא .18,460 - ,ןלּוש עשידיי טכּוזַאּב ןּבָאה סָאװ

 ,ןזױּפ טײטש ןלּוש עשידיי ןּופ ךּוזַאּב םעד עגונּב טרָא

 יִד ןיא תעּב ,10100 טעמּכ טכיירגרעד לָאצ יד ּואװ

 "ניק עשיּדיי 3280 רָאנ ןעװעג ָאד זיא ןלּוש עכעלטסירק

 טקטהעג ךיוא טָאה עכלעװ ,עיזעלש ןיא ,טרעקרַאפ .רעד

 ןלּוש עשידיי ןיא זיא ,גנּורעקלעפַאּב עשידיי עסיורג ַא

 ײװצ שכעלטסירקא יד ןיא תעּב ,1788 לֹּכה-ךסֹּב ןעװעג

 יד - דליּב צקיּבלעזסָאד .רעדניק עשידיי ליפ ױזַא לָאמ

 רטֹּביא ךיז טרזח - ןלֹּוש עשידיי יד ןיא לָאצ ערענעלק

 ערעדנַא עלַא ןיא טעמּכ םרָאפ רענעי רעדָא רעד ןיא

 -נָא ןּבָאה רימ יװ ,ןזױּפ רעסיוא -- טעטש ןּוא ןצניװָארּפ

 -גיק עשידיי לָאצ יד ואװ ,ןלַאפטסעװ ךיוא ןּוא ,ןזיוועג

 רעמ לטירד ַא טימ טעמּכ זיא ןלֹוש עשידיי יד ןיא רעד

 ןּבָאה ןילרע ּב ענונ זיא סָאװ .עכעלטסירק יד ןיא יװ

 -טסירק יד ,ןדיי 8275 -- טניואוועג טרָאד 1847 רָאי ןיא
 ,רעדניק עשידיי 783 - טכּוזַאּב ָאד ןּבָאה ןלּוש עכצל

 .383 -- ןלּוש עשידיי יד
 -כיילג טכּוזַאּב לָאמטּפָא ןּבָאה רעדניק עשידיי יד

 טרעלקרעד טימרעד .ןלּוש עכעלטסירק ןּוא עשידיי קיטיײצ

 ןלּוש יד ןיא ןענעז ,לשמל ,ןסיײרּפ-חרזמ ןיא סָאװ ,ךיז

 ללכּב ןענעז סע לפיוו ,םידימלּת רעמ טרירטסיגצר ןצוועג

 טייקכעלקריו רעד ןיא .רעטלצ-לּוש ןיא רעדניק ןעוועג

 טּפױהרעד ,רעדניק עשידיי יד ןּופ לייט רעסיורג ַא טָאה

 - - - ,טכּוזַאּב טשינ לּוש םּוש ןייק ללכּב ,ךצלדיימ

1, 

 ןּביִג תועידי עקיטכיװ ןּוא עכעלריפסיוא רעייז
 ,עגַאל רעלַאיצָאס רעד ןגעוו ןלַאירעטַאמ-וויכרַא יד זנּוא
 יד ןּופ דנַאטשּוצ-סגנּודליּב ןּוא ןשינעטלעהרַאפ-עילימַאפ
 ןיוש ןּבָאה רימ יװ ,זיא לַאירעטַאמ רעד ,םידמּושמ
 ץוח ַא .טרָא ןּוא טייצ טול קיטרַאנדיײשרַאפ ,טנָאמרעד
 םידמּושמ יד ןּופ רעטקַארַאכ רעד ללכּב ךיז טָאה םעד
 ןלעװ רימ .טרעדנעעג קרַאטש ץנַאג רָאי 35 יד רַאפ
 .סיוא לסיּב ַא ןעלדנַאהַאּב ןזומ עגַארּפ יד רעּבירעד ָאד
 גנּוגעװַאּב-דמש רעד ןּופ דליּב ַא ןּבעג ןּוא רעכעלריפ
 ּוצ .ןצניװָארּפ ענלצנייא ןּוא ןדָאירעּפ ענלצנייא יד רַאפ
 קיטסירעטקַארַאכ עצרּוק ַא ָאד רימ ןּביג קעװצ םעד
 ךיוא יוװ ,1816 --1812 ןרָאי יד ּרַאֹפ םידמּושמ יד ןּופ
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 יד רַאפ ךיוא ןטקנוּפ ייר ַא ןיא ןּוא 1826 רָאי ןרַאּפ
 .ּפָא ךיז רימ ןלעװ ייּברעד .רעטעּפש ןּוא 1837 ןרָאי
 :ןצניװָארּפ עקסקיטכיוו 5 יד ףיוא ךעלכַאזטּפױה ןלעטש
 ןסיײרּפ .ןויוּפ ,עיועלש ,גרּוּבנעדנַארּב
 .סירעטקַארַאכ סרעדנּוזַאּב ,עקינייא ןיא .דנַאלנײר ןּוא
 .טרעװ םעד ןּבעגרעּביא ךיוא רימ ןלעװ ןלַאפ עשיט
 .ןטנעמּוקָאד יד ןופ טלַאהניא ןכעל

 (1816--1812) דָאירעפ רעטשרע רעד

 1816--1812 רָאי ףניפ יד רַאפ :ןסײרּפ.חרומ
 .ַאק םּוצ 2 ,ןשילעגנַאװע םוצ רעּבירַא ןדיי 28 ןענעז
 ןעװעג ןענעז ןופרעד ;20-ָאולַא ןעמַאזּוצ ,ןּביױלג ןשיליוט
 13 ,םישדח 3 ויּב רעטלע ןיא רעדניק ענעריוּבעגײנ 5
 ן{רַאפ ךעלגניי 2 ןוא ןעיורפ 10 ,רענעמ ענעסקַאװרעד
 הנותח טשינ ְךָאנ ןעװעג עלַא ןענעז ןעיורפ יד .רָאי
 יד ןענעז ייווצ ייּב) רָאי 26-20 ןּוכ רעטלע ןיא ,עטַאהעג
 4 ןעװעג ןענעז רענעמ יד ןּופ ,(ןּבעגעגנָא טשינ ןרָאי
 - .גפנָארּב 1 ,רעדיינש 1 ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה 2 ,רעלדנצה
 יד זיא 4 עקירעּביא יד ייּב }רעקײטּפַא 1 ,רענערּב
 זיא ךעלגניי ייוצ יד ןּוֿפ .ןּבעגעגנָא טשינ עיסעּכָארּפ
 ינָאק רעטייװצ רעד ,רחוס ַא ןּופ ןּו ַא ןעװעג רענייא
 -- ןטנעמּוקָאד יד טױל ,דניק םירָא ןַא רעײז קיט
 : .(סירַא ןיא) רעניד ַא

 :דמשענּפָא יד ָאד ןדליּב לטיּפַאק טנַאסערעטניא ןַא
 =לדנעמ רעציזַאּבסױרג ןּוא רחוס רעד .רעדניק עניילק עט
 טדמשעגּפָא 1816--1812 ןרָאי יד ןיא טָאה םייהנעּפָא ףלָאװ
 לעמעמ ןיא ןימינּב ןועמש רחוס רעד .רעדניק יירד ענייז
 עלַא :רעדניק ייװצ טדמשעג טייצ רעקיּבלעזרעד ןיא טָאה
 ןיא טרּוּבעג ןכָאנ ףּכיּת ןרָאװעג טדמשעגּפָא ןענעז רעדניק
 יד ןשרָאפּוצכָאנ יאדּכ זיא סע .םישדח 3-1 ןּופ רעטלע
 -ָאד עקידרעטייװ יד ןיא סעילימַאפ עדייּב יד ןּופ ןרוּפש
 ,דניק טדמשעג ַא רעדיװ רימ ןפערט 1817 ןיא .ןטנעמּוק
 -?דנײמ "רעציזַאּב-טּוג ןקילעדַא, םעד ןּופ ,טּלַא סישדח 3
 ןטפניפ א .ןָא רָאי 1812 םענּופ ןטרעפ ַא-םייהנעפָא ףלָאװ
 רָאי ןיא םיא ייּב רימ ןפערט-םישדח 3 ןּופ ךיוא --דניק
 ,רעטלע ןקיּבלעזמעד ןיא ,ןטסקעז ַא-- ךעלדנע ןּוא ,9
 .כָאנ םּורֵא רָאי 14 ןיא ָאזלַא ,1826 ןיא טשרע .1822 ןיא
 רעד ּוצ דניק טשרע רעיײז טריפעג ןּבָאה יז יו ,םעד
 רעטָאפ רעד .טדמשעג ןרעטלע יד ךיוא ךיז ןּבָאה ,הליבט
 ,רָאי 54 ןעװעג טלַא טלָאמעד זיא םײהנעּפָא ףלָאװ-לדנעמ
 -כָאנ רימ ןפערט ןימינּב עילימַאּפ יד .רָאי 32-רעטּומ יד
 שדוח ןייא ןּופ דניק ַא זיא ָאד ;1819 ראי ןיא לָאמַא
 ןיא .הׂשּורי רעקירָאיטנזױטײרד ַא ןּופ ןרָאװעג טײרפַאּב
 ןועמש רחוס רעד - ,ןרעטלע יד ךיֹוא ןענעז 1831 רָאי
 -רָאי 47 ,ענילָארַאק יורפ ןייז ןּוא ,טלַא רָאי 61 ,ןימינּב
 .םּוטנטסירק םּוצ רעּבירַא

 ןדיי 48 ןענעז 1818-1812 ןרָאייד רַאפ :עיועלש

 יב ,ןּבױלג ןשילױטַאק םּוצ 25 ,ןשילעגנַאװע םּוצ רעּבירַא
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 ָאולַא ןעמַאזּוצ ,ןּבעגעגנָא טשינ הנומא עיינ יד זיא יירד

 -צמ 35-ןּופרעד ,ןָאזרעּפ 76 םּוטנדיי םעד ןזָאלרַאפ ןּבָאה

 תועידי יד ןענעז רעדייל .רעדניק 7 ןּוא ןעיורפ 34 ,רצנ

 ןסײרּפ-חרזמ ןיא יװ ,עיונעג ענױזַא טשינ עיועלש ןגצוו

 ןוא רעטלע ןגעװ םיטרּפ יד לייש ןטסערג םּוצ ןלעפ סע

 .טסניד 2 ;ןַארַאפ ןענעז ןעיורפ 24 יד ןשיװצ .עיסעּפָארּפ

 רעד) אינסכאילעּב ַא ןּופ יורפ ןייא ,המותי ןייא ,ךצלדיימ

 ןּבָאה 7 ;עטגעג ןייא ,(טדמשעג רעירפ ןיוש ךיז טָאה ןַאמ

 עגונּב ןּוא ,סעילימַאפ ערעייז טימ ןעמַאזּוצ טדמשעג ךיז

 יד ןּופ .ןבעגעגנָא טשינ םיטרּפ ןייק ןענעז עקירעּביא יד

 ריקנַאּב ַא ,טנעגַא 1 ,בצק 1 :ןעװעג ןענעז רענעמ 5

 8 ,רעלדנעה 2 ,ןָאורעּפ 8 - עילימַאּפ רעצנַאג רעד טימ

 רָאסעּפָארּפ ַא ,רעדניק 4 ןּוא יורפ רעד טימ רעמשטערק

 רענעזעװעג 1 ;רעדניק 4 ןּוא יורפ רעד טימ (רעשיפו

 -ּפַא 1 ,דימשדלָאג } ,טנעדּוטס 1 ,ןריציפָא 2 ;רעטמַאַאּב

 ךעלגניי 4 ,"רַאטערקעס, }| ,לעטעּברַא-גָאט ;} .רעקייּפ

 רעד ,ףלע רענייא - רעדירּב ייװצ ןּופרעד) רָאי 14 זיּב

 יב (רעלדנעה ןשידִיי ַא ןּופ רעדניק ,רָאי ןּביז רערעדנַא

 ןּופ .ןּבעגעגנָא טשינ גנוקיטפעשַאּב יד יא עקירעּביא יז

 צרעיײז טימ ןעמַאזּוצ טדמשעג 5 ךיז ןּבָאה רעדניק 7 יד

 (עסיינ ןיא רעניײהטַאי ןדיי םעד ןּופ רעדניק יד) ייווצ ;ןרעטלע

 ייּב טרוּבעג רעד ךָאנ ףּכיּת ןרָאװעג טדמשענּפָא ןענעז

 ייװצ ענייז טדמשעג ךיוא ךיז ןּבָאה ןדיי ןקיּבלעזמעד

 ,(רעטכעט ערעטלע

 ןּבָאה ײמ יװ :ןילרעּב טימ) גרּוּבנעדנַארּב

 רעד ןּופ ןטכירַאּב יד ןיא ןלעפ ,טגנָאמרעד ןּבױא ןיוש

 תועידי סייצ רעטשרע רעד רַאפ גרוּבנעדנַארּב ץניװָארּפ

 ןרעפיצ ןַארַאפ רָאנ ןענעז סע ,םידמּושמ ענלצנייא ןגעוו

 -ײטרַאפ רעייז ןּוא םידמּושמ לָאצ רענײמעגלַא רעד ,ןגעוו

 ךיז ןּבָאה 1816-1812 ןרָאי יד רַאפ .טכעלשעג ןטיול גנּוּפ

 -סיוא .ןעיורפ 65 ןּוא רענעמ 85 :ןדיי 150 טדמשעג ָאד

 ןיא .ןָא 1821 רָאי ןּופ טשרע רימ ןּבָאה תועידי עכעלריפ

 רענעמ 20 ןדיי 24 טדמשעגלּכה-ךסּב ךיז ןּבָאה רָאי םעד

 -דיימ 12 :ןעװעג ןענעז ןעיורפ 14 יד ןּופ .ןעיורפ 14 ןּוא

 -לעהרַאּפ-עילימַאפ יד ןענעז רענייא ייּב ;הנמלַא 1 ,ךעל

 :ןעװעג ןענעז רענעמ 20 יד ןופ .ןּבעגעגנָא טשינ ןשינעט

 ,טסיזַאנמיג | ,טנעדּוטס } ,רעטלעטשעגנָא 1 ,רעלדנעה 5

 "יוש 2 ,לעזעג-רעקעּב 1 ,(לגניינרעל) ףעדיינש 1 ,רערעל 1

 -נָא טשינ עיסעפָארּפ יד זיא עקירעּביא יד ייּב ,רעליּפש

 : ,ןּבעגעג

 ןרָאי יד רַאפ ןענעז דנַאלנײר ןּוא ןזיוּפ ןּופ

 ןעמוקעגנָא טשינ ןטכירַאּב ןייק טּפיוהרעּביא .1816-2

 רעייז תועידי יד ןענעז ןרָאי עקידרעטייו יד רַאּפ ךיוא)

 ןארַאּפ ןענעז ןצניװָארּפ עדייּב יד ןּופ .קידנעטשלּוּפ טשינ

 ,1836 רָאי ןרַאפ רָאנ ןרעפיצ

 -יטכיוו רעײז ךָאנ ןטלַאהטנַא ןטנעמוקָאד-װיכרַא יד

 .ןענָאזרעּפ ענעדיישרַאפ ןגעװ םיטרּפ עכעלריפסיוא ןּוא עק

 ןּבעל ןכעלרעניא םצד ןיא ןײרַא זנּוא ןריפ םיטרּפ יד

 ילּואּפ ךירנייה-

 292 טרעדנּוהרָאי ןט19 ןּופ טפלעה רעטשרע

 ןֹופ .םידמושמ ירד ןנעװ תועידי עשיפַארגאיּב ןּביג ןּוא

 "נוזַאּב עקינײא ָאד רימ ןעגנערּב לַאירעטַאמ ןקיזָאדמעד

 :ןגוצסיױא עשיטסירעטקַארַאכ ןוא עקיטכיװ סרעה

 טדמשעג ךיז טָאה 1820 ץרעמ ןט16 םעד .דנּוזלַארטש

 (ןיוועל ןעמָאנ-עילימַאפ רעשידיי) ןהָארק דרַאהנרעּכ גיוודּול

 םענופ גנוקרעמַאּב .רעטכַאט-ףיטש ַא ןּוא רעדניק ייווצ טימ

 ַא סלַא טנַאקַאּב גנַאל ןיוש ויא ןהָארק .ּב .ל, ;ןכעלטסײג

 טגעלפ רע .םוטנטסירק םענופ רעננעהנָא רעסייה רעייז

 עוציגילער עכעלטנפע עלַא ןכּוזַאּב קיסיילפ דיי סלַא ךָאנ

 רָאי ןיא ןיוש ןוא ,ןטסירק יד ןּופ ןעגנוטלַאטשנַארַאּפ

 ,ןיז עטסטלע יירד ענײ/ ןדמשּפָא טזָאלעג רע טָאה 8

 ,"עיוַאנטיג עגיה יד ןכוזַאּב עכלעוו

 ,1822 ,ץנעלּבָאק ץריצַאּב-סגנּוריגער ,ךַאּבטײרּפניײר

 זיא ,098 רָאי 13 ,עלסערּב ןיא ןריוּבעג ,הרש הנמלַא יד

 .ןּביולג ןשיליוטַאק םּוצ ןעגנַאנעגרעּבירא

 ָאד ויא סע :1821 ץרעמ ,ןרעמָאּפ ןיא לטעטש ַא

 ןיׂש םעד ןּופ דניק עטסגניי סָאד ןרָאװעג טדמשעגּפָא

 ײּברעד ,?ערהעק דרַאודע סמעשזד ןדיי ןטדמשעג רעירפ

 ןליפ ןיז ערעטלע עדייּב ןּוא רעטּומ יד, :גנּוקרעמַאּב יד

 רעּבָא ןיוש ןכוזַאּב ייז .םּוטנדיי םּוצ ןדנוּבעגּוצ ךָאנ ךיז

 ןעגנואיצַאּב םוש ןײק ןּבָאה ןוא עגָאגַאניס יד טשינ רעמ

 -נּוא םעד ןסינעג ייז ,רעדירּב-סנּבױלג ערעייז טימ טשינ

 ןלעוו ןּוא רעשיפ טנַאדנעטניארעּפּוס םעד ןּופ טכיררעט

 ."םוטגטסירק םצד ןעמעננָא רָאי םעד ןיא אמתסמ ךָאנ

 ןּוא לערהצק יורפ יד זא ,טעדלצמ 1822 ןופ טכירַאּב רעד

 .ןדמש טזָאלעג ךאד ךיז ןּבָאה ןיז עדייּב יד

 סוקסיצנַארפ סענַאהָאי :1824 ,ןלַאפטסעװ ץניוװָארּפ

 יורפ ןייז ןּופ רעדנּוזַאּב טּבעל רע, :רָאי 55 ,םַאקסָאר

 -צג טשינ ןּבָאה עכלעװ ,רעדניק ענצסקַאװרעד ריפ ןּוא

 ."םּוטנטסירק םֹוצ ןייגרעּבירא ןעמַאזּוצ םיא טימ טלָאװ

 םלעהליװ ןַאיטסירכ .1824 ,ןלַאפטסעװ ,ןעדנימ

 רעד, :(ץנידּפ ןעמַאנ-עילימַאפ רעשידיי)

 לאּומש ,עלסערּב ןיא רעניּבַאר םענּופ ןּוז ַא זיא טילעזָארּפ

 .1800 ינּוי ןט19 םעד ןריוּבעג ,ןיוועל (?) תּור ןּוא ץנירּפ

 רעשידיי רעד ןיא רערעל ַא ןעװעג רע זיא סנטצעל

 רעטעּפש ןיא ילּוַאּפ דמּושמ רעד ."ןעטעק ןיא עדניימעג

 ןיא ןרענָאיסימ עטסטנַאקַאּב יד ןּופ רענייא ןרָאװעג

 ,דנַאלשטייד

 ,רעטסייר רעגניז ןּוא רעליּפשיוש רעד .1815 ,ןיטעטש

 ּואװ ,ןילרעּב ןיא רענעריוּבעג ַא; :סעיר ףעזָאי ךעלטנגייא

 רעשידיי ַא זיא רעצטָאּפ ןייז .ןרעטלע ענייז ןעניואוו סע

 -רעטּומ ןיײז ,סעיר ירּוא ןּב ןתנ טסייה ןּוא רעטנרעלעג

 רעטָאּפ רעד רעכלעװ ּוצ ,הליבט יד .רעדנעלָאה ילעּב

 -גּוא ןכעלטַאנָאמײרד ַא ךָאנ יא ,םּכסה ןייז ןּבעגעג טָאה

 ףיוא רעשיפ רעקידערּפ ןכרּוד טילעזָארּפ םענופ טכיררעט

 -כָאנ יַאמ ןט15 םעד ןעמוקעגרָאּפ ןפוא םענייש ַא רעייז

 ןזעװעגיײיּב ןענעז סע .עכריקיּבָאקַאי ט"ס רעד ןיא גָאטימ

 ןַײז ןענופעג ךיוא ךיז טָאה סע עכלעװ ןשיװצ ,תּודע 5
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 טָאה טילעזָארּפ רעד ןעמעװ ןּופ ,גיניק רעד טעטסעיַאמ

 טָאה רע .קנעשעג-רעטָאפ-ףיוט םענייש ַא רעייז ןעמּוקַאּב

 ."רעטסייר םלעהליװ ףעזָאי ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא

 םענּופ יורפ יד, :1826 רעּבמעװָאנ ןט20 ,רירט

 ןריוּבעג ,עטעירנעה-רירט ןיא סקרַאמ ךירנייה טַאקָאװדַא

 לרַאק ןופ ועטּומ יד זיא סָאד ."גרוּבסערּפ ןיא

 ךיוא ייז ןשיװצ) רעדניק יד טימ רעטָאּפ רעד ,סקרַאמ

 רעּבָא ,1824 רָאי ןיא טדמשעג ,טנַאקַאּב יװ ,ךיז ןּבָאה (לוַאק

 "עג טשינ רעדייל ךיא ּבָאה 1824 .י ןּופ ןטקַא יד ןיא

 ך ייז ןּבָאה .סקרַאמ עילימַאפ יד ןעניפעג טנעק
 ?ןסײרּפ ןיא טשינ טדמשעג

 ירד -- םירּוחּב 5 :182/ ,דנַאלנייר ,לַאטלעסיד
 "יז .גָאט ןייא ןיא ךיז ןדמש--סערַאילָאטס ייווצ ,רעדיינש

 .דמערפ רעד ןּופ עלַא ןעמּוק
 ןּביױוא ןיוש ןּבָאה רימ יװ ,ןעװעג זיא לַאטלעסיד ןיא)

 .(טַאנרעטניא רעשירענָאיסימ ַא ,טנָאמױעד
 ,ןייטשנעגטיװ לרַאק :1831 רעּבָאטקָא ןט5 ,רעטסנימ

 .טלַא םישדח 5 ,ןייטשנעגטיוו עטָאלרַאש עיליטָא ;רָאי 5

 .רעטסנימ ןיא ןייטשנעגטיװ ּבָאקַאי רחוס םענּופ רעדניק
 -רַאפ ּוצ ןּבעגעג ןּבָאה רעדניק עדייּב יד ןּופ ןרעטלע יד
 ןרעטלע ערעייז ןּופ טוט ןכָאנ העדּב ןּבָאה יז זַא ,ןייטש
 .םּוטנטסירק םּוצ ןײגרעּבירַא ךיוא ןײלַא

 -רעגייז .סקרַאמ סּולּוַאּפ :1821 יַאמ ןט21 ,ןעכַא

 ןריוּבעג (4) טפּואוועל הוח ןּוא יול סקרַאמ ןּופ ןּוז ַא ,רעכַאמ
 "ּוצ טדמשעג ךיז טָאה .1790 .צעד ןט4 םעד רירט ןיא
 -ע פ ַא זיא סָאד ,רעדניק5 ןּוא יורפ רעד טימ ןעמַאז

 .רעדּורּב סרעטָאפ ןייז ,סקרַאמ לרַאק ןּופ רעט
 ,לדיימטסניד ,דלעפנענָאז עטָאלרַאש :1835 ,עלסערּב

 ןעמּוקַאּב גיניק םעד טעטסעיַאמ ןייז ןּופ טָאה .רָאי 2
 .ןטַאקּוד 10 ןּופ קנעשעג-רעטָאפ-ףיוט ַא

 רעטָאפ ןייז .ןַאמעניק :1825 ,עיזעלש ,ץיװָאנרַאט
 ןיא רעטּומ יד ,קירּוצ רָאי 4 טימ ךָאנ טדמשעג ךיז טָאה

 ,עשידיי ַא ךָאנ

 דָאירעּפ רעטײװצ

 ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןּוא 6

 ךיז ןּבָאה 1826 רָאי ןיא :ןסירּפ ץניװָארּפ
 .=רעדניק 10 ןּוא ןעיורּפ 5 ,רענעמ 7 :ןדיי 22 טדמשעג
 ' :ןעװעג ןענעז ייז ןשיװצ

 רָאי 51 ,רסרס 1
 .םיא טימ ןעמַאזּוצ טדמש

 ןּוא ,רָאי 31 ,יורפ ןייז ,רָאי 37 ,רעציזַאּבסטּוג ַא
 .רָאי 3 ןּופ דניק ַא

 :עג ךיז טָאה יורפ ןייז

 ,ןטַאד ערעיונעג ןּכָאה רימ ואװ ,טּרַאד - 1836 רַאי ןראפ (4

 טנכעּרעגיוצ ענעסקאוורעד יד ּױצ ךיא ּבַאה

 .רַאי 14 רעֶּביִא

 ןעװעג ןענעז סַאװ ,ענעי רָאנ

 4 טרעדנּוהרָאי ןט19 ןּופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןסיירּפ ןיא גנוגעװַאּב-דמש יד

 ,רָאי 30 ,יורפ ןייז ,רָאי 26 ,רעדיינש ַא

 ַא ןוא רעדּורּב ַא רענייז .רעדניק עניילק

 גנוקרעמַאּב .ןרעטלע יד ייּב ןעניואוו ,רָאי 17 ןּוא 6

 . (םוטנטסירק םּוצ) ןײגרעּבירַא סָאד, :ןכעלטסייג םענּופ

 יד ןּופ םּכסה ןטיול ןּוא גנוגייצרעּביא סיוא ןעשעג זיא

 ,"עטדמשצעג בור סָאד ,צילימַאּפ רעד ןּופ רעדילגטימ

 .לּוש רעד ןיא ןיוש סָאה יז .רָאי 21 ,לדיימ ַא

 ןּופ טכיררעטנּוא םעד טכוזַאּב רָאי 6 ןּופ ךשמ ןיא טייצ

 ןּוא רעטסעוװש ןּוא רעדירּב עריא ;עיגילער רעכעלטסירק

 ,טדמשעג רעירּפ ןיוש ךיז ןּבָאה םיבורק עריא ןּופ ךס ַא

 טדמשעג טרעװ דניק ןריוּבעג ךעלצצזענמּוא ןַא

 ירעטומ רעד ןּופ ןליוי ןטיול

 טרעוװ ,םישדח 5 ,דניק ןריוּבעג ךעלצעזעגמוא ןַא

 .םיסּפורטוּפא יד ןּופ גנונדרָארַאפ ַא טול טדמשעג

 - ,ןענעז ייז; :ןַאמלעגנע ר"ד ןּופ רעדניק 5 יד

 רַאפ טמיטשַאּב - ,רעטָאפ ןּופ גנורעלקרעד רעד טיול

 ךָאנ רעּבָא ןּבָאה עמַאמ.עטַאט יד -"תוסנרּפ עכעלטסירק

 .ךיז ןדמש ּוצ ןסָאלשטנַא טשינ

 ןטלַאהעגסיוא ,דניק םירָא ןַא ,רָאי 14 ,רעליש ַא

 יַאק יד ןּבילקעגסיוא ןיילַא טָאה ,טָאטש רעד ןּופ ןרָאװעג

 ,הנומא רעשיליוט

 ,רָאי 18 -- רעדיינש ַא ןּופ ןוז ַא

 ,םידמושמ 7 ןעװעג ןענעז 1826 רָאי ןיא ןויוּפ

 :ייז ןשיװצ

 .שילױטַאק ,רָאי 22 ,לדיימטסניד ַא

 סלַא ךָאנ טָאה רע, :שילױטַאק ,רָאי 20 ,בצק ַא

 ."םּוטנטסירק םּוצ גנּוגײנ עקרַאטש ַא טליפעג דניק

 הסיפּת ןיא טציז ;רָאי 37 ,רצלדנצה ַא

 .הנומא עשילעגנַאװע יד ןעמּונעגנָא טרָאד ,תובנג

 רַאפ הסיפּת ןיא טציז ןרָאי 21 ,לעזעג-רעטסּוש ַא

 ,הנומא עשילעגנַאװע יד ןעמּונעגנָא טרָאד ,תובנג

 .שילעגנַאװע ,רָאי 17 ,לדיימטסניד ַא

 טימעג ןייז; :שילעגנַאװע ,רָאי 29 ,ןיצידעמ ר"ד

 ףעשידיי רעד ןיא גנוקידירפַאּב ןייק ןענופעג טשינ טָאה

 ,"הנּומא

 .שילױטַאק ,רָאי 24 ,לדיימטסניד ַא

 ןדיי טדמשעג ךיז ןּבָאה סע .1827 רָאי ןזיוּפ

 :ייז ןשיװצ

 .שזריק ַא ןּוא ,שילעגנַאװע ,רָאי 25 ,רעדיינש ַא

 ןענופעג טשינ ןּבָאה ייזה :שילעגנַאװע ,רָאי 21 ,רענ

 ."םוטנדיי םניא גנוקידירפַאּב ןייק

 .עינלעגיצ ַא ןיא רענערּב ַא

 ,טסירק ַא ןיא טּבילרַאפ ,רָאי 24 ,לדיימטסיד ַא

 ףיילק ןופ טּבעל ,רָאי 28 ,לעַארזייא ענעלעה

 .טנַא זיא ןיטסירק ַא ןרעװ ּוצ גנַאלרַאפ ריא :לדנַאה

 םילּוצ ךיוא ןּוא גנַארד ןטסקינייװעניא ַא ךרּוד ןענַאטש

 רעּביא ,ןַאמ ריא דצמ גנולדנַאהַאּב רעטכעלש רעד

 3 ןּוא
 ,רעטסצווש ַא

 רַאפ



 רעד ןיא ןסיירּפ ןיא גנּוגעװַאּב-דמש יד 295

 ,טנַאקַאּב רָאנ ןיא ןשינעטלעהרַאפ עכעלנעזרעּפ עריא

 .שילעגנַאװע ;"םירָא רעייז זיא יז זַא
 .שיליױטַאק ,רָאי 48 ,בצק ַא
 .שילעגנַאװע ,טַאדלָאס ַא

 ַא ןוױּפ זיא ,ןטקַאפ עטצעל יד ןופ ןעעז רימ יװ

 -נשזרּוּב יד ןצנַאגניא טעמּכ טלעפ ָאד :ךיז רַאפ לטיּפַאק
 קראטש ןענעז רעּבַא רַאפרעד ,ץנעגילעטניא יד ןוא ציזא
 -ָארּפ.ּבלַאה ןּוא עשירַאטצלָארּפ יד ןטָארטרַאפ

 -אלמיילעּב ,ךעלדײמטסניד ןטנעמעלע עשירַאטצל

 ןּבָאה סָאװ ,ןדיי 14 יד ןּופ .המודכו רעלדנעה עמירָא ,תוכ
 -טסניד 4 :ןעװעג ןענעז ,טדמשעג רָאי ייווצ יד ןיא ךיז
 ןוא טַאדלָאס 1 ,רעלדנעה 1 ,תוכאלמדילעּב 6 ,ךעלדיימ

 .רָאטקָאד 1
 ןּבָאה סע .1826 ,ןילרעּב טימ) גרּוּבנעדנַאוּב

 :ײז ןשיװצ .ןדיי 43 טדמשעג ָאד ךיז

 ,ןטסיזַאנמיג ןּוא ןטנעדוטס 1

 ,םיריוטקָאד 3

 ,רעלדנעה 3

 "רעכאמרעגייז 1 ,רעכַאמרעגייז 1 :תוכאלמ-ילעּב 9

 ,ףַארגָאטיל 1 ,לעועגײרעדניּבכּוּב 1 ,רעקײטּפַא 1 ,לצזעג

 ,רעכאמקיראּפ 1 ,לעזעג-רעקָאט 1 ,ןלעזעג-רעדיינש 2
 .יורפ רעד טימ ריקנַאּב 1
 .רעטמַאַאּב 1 ןּוא עטלעטשעגנָאסלדנַאה 2
 .עצינעמילּפ ַא ןּוא רעדניק ייווצ טימ יורפ ַא
 ,רערעל 1

 .לדיימטסניד 1
 (ןעיופ 2 ןּוא ךעלדײמ 4 6 עקירעּביא יד ייּב

 .ןּבעגעגנָא טשינ עיסעּפָארּפ ןייק זיא
 ןילרע 3 ןיא ּוּליפֲַא זא ,טנַאסערעטניא זיא'ס

 -רַאטש ךס ַא תוכאלמ-ילעּב םידמּושמ יד ןענעז
 ןריקנַאּב ןּוא םירחוס יװ ,ןטָארטרַאפ רעק
 :עטניא יד רעּבָא טיג םידמּושמ טנעצָארּפ ןטסערג םעד
 -ַאנמיג ןעװעג 14 ןענעז רענעמ 30 יד ןּופ ;ץנעגיל
 ןילרעּב ןיא זיא ןיילק .םיריױטקָאד ןּוא ןטנעדּוטס ,ןטסיז
 ךיז טרעלקרעד סָאד .ןעיורפ עטדמשעג לָאצ יד ךרע-יפל
 ןעװעג ןענעז םידמּושמ רענילרעּב בור סָאד סָאװ ,טימרעד
 .דמערפ רעד ןּופ ענערָאּפעגנָא

 ןיא ךיז ןּבָאה סע .1826 ,עיזצלש

 :ײו ןשיװצ .ןדיי 26 טדמשעג ָאד לּכה-ךסּב
 .ןָאזרעּפ 5 ,רעגרעּבסדנַאל עילימַאפ יד
 ןוא רעטָאפ ןָא המוּתי ַא ,רָאי 20 ,לדיימטסניד ַא

 טָאה ןטסירק טימ טפַאשטנַאקַאּב רעגנַאל ךרּוד, :רעטומ
 ."םּוטנטסירק ןּופ תולעמ יד ןיא טגייצרעּביא ךיז יז

 ףניפ ןּוא יורפ טימ רעיורּוג רעציזַאּבזיױה רעד
 םּוצ ןייגרעּבירא טלָאװעג גנַאל ןיוש ןּבָאה יז, :רעדניק
 ןרעטלע ערעייז רַאפ דובּכה תארי רעד רעּבָא ,םּוטנטסירק
 ."ןטלַאהעגּפָא טציא זיּב ןופרעד ייז טָאה

 טימ רעקרַאפ רעטּפָא רעד, :רָאי 22 ,לריימטסניד א

 1826 רָאי

 296 טרעדנּוהרָאי ןט19 ןּופ טפלעה רעטשרע

 טָאה רעקידערּפ עכעלטסירק ןּופ ךּוזַאּב רעד ןּוא ןטסירק

 םּוצ טריפעג ןרעטלצ עטמירָא רעייז ןופ רעטכָאט עקיזָאדיד
 ."םּוטנטסירק

 .רעטלעטשעגנָאסלדנַאה א

 .רעלָאמ ַא ןופ רעטכָאט ,לדיימ קירָאינּביז ט
 ןעגנַאגעגרעּבירא  :ץנעדּורּפסירּוי ןּופ טַאדידנַאק א

 זיא סָאד לייװ ןּוא גנּוגײצרעּביא סיוא םוטנטסירק םּוצ
 -הכולמ ַא ןעמּוקַאּב ןעק רע ןכלעװ רעטנּוא ,יאנּת רעד
 ..:?"נלעטש

 ,טנעדוטּפ ַא

 .רעלדנעה 8
 :דניק ךעלצעזעגמוא ןַא טימ ,טלַא רָאי 23 ,לדַײמ ַא

 ."רעריפרַאפ ריא טימ טַאהעג הנותח טָאה,
 .רָאי 23 ,ןירעקנעש ַא

 ,"טשינ םיא טקידירּפַאּב םוטנדּוי סָאד , : ןיצידעמ ר"ד
 .רָאי 19 ,ןירעקנעש ַא
 ײּב סָאװ ,טקַאפ רעד, :ראי 18 ,לדיימטסניד ַא

 ריא רַאפ זיא ,לּוש ןיא טשינ ךעלדיימ יד ןעײג ןדיי
 ןעמַאזּוצ ןייג רעּבירעד טגעלּפ יז .ךעלגערטרעמּוא ןעוועג
 םעד ףיוא ןּוא ,עכריק ןיא ךעלדיימ עכעלטסירק יד טימ

 ,"םוטנטסירק םעד ןגירקעג ּביל ןוא טנעקרעד יז טָאה ןפוא
 םעד טכּוזַאּב עלּוש רעד ןיא טָאה ,לדיימטסניד ַא

 .עיגילער רעשילױטַצק ןּופ דומיל

 ןּפָאה רימ יװ ,עיזעלש ןיא ויא ןטָארטרַאפ קרַאטש

 ,דָאירעּפ ןטשרע ןרַאפ ןלעטשטסעפ טנעקעג ךיוא ןיוש סָאד

 ןעװעג 12 ןענעז םידמּושמ 26 ןּופ :דמשיעילימַאפ רעד
 טנעצָארּפ ןסיורג ַא .סעילימַאּפ ייוצ ןּופ רעדילגטימ

 סנירעקנעש ןּוא (4 ךעלדיימטסניד ךיוא ָאד ןּביג םידמּושמ
 ,ץנעגילעטניא יד ָאד זיא ןטָארטרַאפ רעכַאװש ךרע-יפל ;02

 :18266 ןל ַאפטסצע װ-דגַאלנײר

 .שילעגנַאװע ,רָאי 48 ,רעציזַאּבטּיג ַא

 .ןירעטּפאשטריװ ןייז טימ טַאהעג
 . .שילעגנַאװע ,רָאי 25 ,?דיימטסניד ַא

 ,שילעגנַאװע ,רָאי 15 ,טנַאקירּבַאּפ ַא ןופ ןז א
 .שילױטַאק ,רָאי 13 ,לדיימילוש 8
 .שילצגנַאװע ,רָאי 23 ,רַאילָאטס ַא
 ;רעדניק יירד טיפ ,רָאי 28 ,עקרעמערק א

 .שילעגנַאװע ,"טסירק ַא ןּופ רעגנַאװש ןעװעג
 ,שילעגנאווע ,רָאי 32 ,רעּבעװנדײז ַא
 :שיליוטַאק ,רָאי 27 ,רעטעּברַא-קַאּבאט ַא

 .שיליוטַאק ,רָאי 20 ,רעטעּברַאיגָאט ַא
 ,שילױטַאק ,רָאי 24 ,לדיימטסניד א

 .שיליוטַאק ,רָאי 32 ,בצק

 ַא

8 
 ַא

 הנּותח טָאה

 זיא

== 

 .שיליױטַאק ,רָאי 17 ,רעדיינש ַא ייּב לגניינרעל
 ,שילױטַאק ,רָאי 24 ,טקרצטיינ

 .שילױטַאק ,רָאי 18 ,רעדיינש
 ןטנעמעלע עקידנטעּברַא יד ןּביג דנַאלנייר ןיא ךיוא

 *סירעטקַארַאכ ,םידמּושמ טנעצָארּפ ןסיורג ַא רעייז ךרע.יפל
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 יד ןּופ לײט רעטסערג רעד סָאװ ,טקַאפ רעד זיא שיט

 םּוצ רעּבירַא ןענעז רעירַאטעלָארּפ ןוא תוכאלמ -ילעּב

 ץנעגילעטניא ןּוא עיזַאּושורּוּב יד תעּב ,םזיצילָאטַאק

 סָאד .הנּומא עשילעגנַאװע יד ןעמּונעגנָא ללּכ-ךרדּב טָאה

 ןיא עטשרע יד ייּב סָאװ ,טימרעד טּוׁשּפ ךיז טרעלקרעד

 - ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןעמּוקעגרָאפ עיצַאלימיסַא יד

 ןטסירק טימ טפַאשטנַאקַאּב רעדָא ,עּביל ןּופ ןוויטָאמ ּבילּוצ

 ןעװעג רעּבָא זיא גנורעקלצּפַאּב עקיטרָא יד ;המודכו

 -ױטַאק רעד זיא אליממ ןּוא עשיליױטַאק ַא ךצלכַאזטּפױה

 ײנַאװע רעד יװ ,רעטנעענ ךס ַא ייז ןעװעג ןּביױלג רעשיל

 ץנעגילעטניא ןּוא עיזַאושזרּוּב רעשידיי רעד  ייּב .רעשילעג

 -ָאמ עשיטסירעירַאק טליּפשעג צלָאר-טּפיױה יד ןּבָאה רעּבָא

 עקידנשרעה יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ זיא סע ןּוא ,ןטנעמ

 ערצסערג ַא טַאהעג ייז רַאפ טָאה ךריק עשילעגנַאװע

 .עשילױטַאק יד רעדייא טפַארקיסגנויצּוצ

 :1826 ,ןילרעּב
 טליפעג ךיז טָאה רע; :רָאי 40 ,רעכַאמרעגייז ַא

 עלַא ןטיהּפָא טנעקעג טשינ טָאה רע לייוו ,ךעלקילגמּוא

 -עד ליװ רע .טגנַאלרַאפ עיגילער עשידיי יד סָאװ ,תווצמ

 טשיג טלצטש סָאװ ,עיגילער ַאזַא ּוצ ןיײגרעּבירַא רעּביר

 ..."ןעגנורעדָאֿפ ערצוװש טסרעסיוא צכלעזַא

 :18237 ,ןילרעּב
 ,רַאּפרעד ךיז טדמש יז ;רָאי 50 ,הנמלַא ןַא ,יורפ ַא

 ,ןטסירק ןרָאװעג עלַא ןיוש ןענעז עילימַאפ ריא ןיא לייוו

 :18237 ,ןסײרּפ ץניװָארּפ
 לּוש עכעלטסירק יד טכּוזַאּב טָאה, :לדיימטסניד ַא

 ןיא ןָא טנגּוי ןּופ ,ןטסירק ייּב טנידעג רעטעּפש טָאה ןּוא

 ןטימ יװ טנאקַאּב רעמ ןצװעג םּוטנטסירק םעד טימ יז

 ."םּוטנדיי

 ;1827 ,ןלַאפטסעװ
 -נע םּוצ דנּווג רעטשרע רעד, .לצזעג-רעכעלּב ַא

 יד זַא ,גנוגײצרעּביא יד ןעװעג זיא ןּבױלג םעד ןרעד
 רע טָאה םעדרעסיוא ,ערעסעּב ַא זיא עיגילער עכעלטסירק

 עלַא ןטיהּפָא טנעקעג טשינ רעטסיימ ןכעלטסירק ןייז ייּב

 ."םיניד עשידיי

 ;1837 ,ןלַאפטסעװ .װָארּפ טַאטשּפיל
 ןיא טנַאקירּבַשפ ַא ,רעטָאּפ ריא , ;גניזיא עדליטַאמ

 עילימַאפ רעצנַאג רעד טימ גנַאל ןיוש טלָאװ ,דלעפצלעיּב

 -בייא טנעקעג טלָאװ רע ןעוו ,םּוטנטסירק םּוצ רעּבירא

 :"טירש ןקיּבלעזמעד ןכַאמ ּוצ רעטכעט ענייז ןּופ ענייא ןדער

 ,1182/ ,פיוצלש

 יַאּב ּוצ שנּואװ רעד, ;רָאי 24 ,רעלדנעה-קרַאמ ַא

 םעד ןעמענּוצנָא ןגיואווַאּב םיא טָאה טכער-רעגריּב ןעמּוק

 ןדיי רַאפ טכערירעגריּפ ןגעװ ץצזעג סָאד ."םוטנטסירק

 רָאנ ןעװעג לח ,טנַאקַאּב יװ ,זיא ,1812 ץרעמ ןטנ1 ןּופ

 ןּוא ןזיױּפ ןּופ ןדיי יד ,ןצניװָארּפ עשיסיירּפ לייט ַא ףיוא

 םעד רעטנּוא ןענעז ןסיירּפ ןּופ ןטיּבעג ערעדנַא עקינַײא

 ,ןלַאפעגרעטנּורַא טשינ ץצזעג

 398 טרעדנּוהרָאי ןט19 ןּופ טפלעה רעטשרע

 תעּב ןטסירק טימ רעקרַאפ רעד, :ןַאמדירפ ףעזָאי
 עטטערג יד טַאהעג טָאה רעכַאמנּפייז סלַא טייצנרעל רעד
 ."םּוטנטסירק םּוצ ןייגרעּבירא ןייז ףיֹוא העּפשה

 :עיזעּפשרעּביוא
 רעטסעװש 5 ענייז, :רָאי 20 ,רעטעּברַאגרעּב 8

 רע טָאה ייז ךרּוד ןּוא ,טדמשעג רעירפ ןיוש ךיז ןּבָאה
 =ילער עכעלטסירק יד רָאנ זַא ,גנּוגייצרעּביא יד ןגירקעג
 ."טייקילצזקילג ּוצ ןעגנערּב םיא ןעק עיג

 :18238 ,גרעּבסגינעק
 גנַאלנרָאי ןיוש טָאה יז, :רָאי 52 ,גרּוּבדירפ הרוּפצ

 זיא ןּוא רעזיײה עכעלטסירק ןיא ךעלסילשסיוא טרעקרַאפ
 ,"ןרָאװעג דמערפ ןצנַאגניא םּוטנדיי םעד

 :1838 ,ןילרעּב
 ,ויטָאמ רעד  :רָאי 70 ,ריקנַאּב ,יאּול ּבָאקַאי

 -סנטשרע זיא ,דמש םּוצ ןגיואוַאּב םיא טָאה סָאװ
 -גטסירק ןופ טײהרַאװ רעד ןיא גנוגיצרעּביא יד
 טימ םענייאניא ןּבעל וצ שנואו רעד -.סנטייווצ ןּוא ,םוט
 ןּבָאה סָאװ ,רעדילג-עילימַאפ עקירעּביא יד ןּוא יורפ ןייז
 ,"טדמשצג קירּוצ רָאי עכעלטע טימ ןיוש ךיז

 :1828 ,ןלַאפטסעװ
 ןייז ןפרָאװעגקעװַא טָאה; :רָאי 28 ,טחוש ַא

 -יילפ ןּוא רעליטש סלא טּבעל ןּוא הסנרּפ עקידרעירפ
 ."רעטעּברַאגָאט רעקיס

 :1838 ,םַאדסטָאּפ
 ערעייז, .יורפ ןייז ןּוא טנַאקירּבַאפכּוט - ,ןַאמּביל

 ,טרּוּבעג ןכָאנ ךיילג טדמשענּפָא ייז ןּבָאה רעדניק יירד
 -סיױא הנותח רעד רַאפ ךָאנ סָאד טָאה רעטָאפ רעד יװ
 .ןרעטלע סיורפ רעד טימ טכַאמעג

 :(ןעגַאהסטּבַא ןרעמָאּפ ןיא לטעטש א
 -ָאה רעד ןיא תוקפס, :רעלדנעהניילק ,גרעּבלעפמיוו דוד

 -ידִיי רעד ןיא תקולחמ יד סרעדנּוזַאּב ןּוא ןחישמ ףיוא גנונעפ
 קיטנָאק ןּוא ןָא טיג רע יװ-ןעװעג ןענעז עדניימעג רעש
 -עג םיא ןּבָאה סָאװ ,ןוװיטָאמ יד -קיטכיר ךיוא סָאד זיא
 עזעיגילער ןייז טלייט יורפ ןייז .םּוטנטסירק םּוצ טכַארּב
 רעטלַא ריא ּוצ טעטעיּפ סיוא רעּבָא זיא ,גנּוגייצרעּביא
 ,'םוטנדיי םייּב ןּבילּבעג ךָאנ ןליוּפ ןיא רעטּומ

 :1840 ,גרעּבסגינעק
 ןיא ןריוּבעג ,רָאי 18 ,רערצש ַא ,יקכנימ המלש םהרבא

 17 ,אפור ַא ,דלישנעזָאר סקילעפ ןּוא ,ןלױּפ ,עירַאװלַאק
 רענָאיסימ ַא, :(לױּפ ךיוא) װָאטסּוגװַא ןיא ןריוּבעג ,רָאי
 ןטל8 םענּופ תורּושּב יד זַא ,ןזיוורעד ייז טָאה ןליױּפ ןיא
 סָאד .ןרָאװעג םיּױקמ ןסּוטסירק ךרוד ןענעז טנעמַאטסעט
 -סירק ןטימ ןענעקַאּב ּוצ ךיז רעטנעענ ןגױאוװַאּב יז טָאה
 ."םיא ןעמעננָא ןּוא םּוט נט

 :(עיזעלש יוגָאלג
 ןיי ,קנומ ָאטָא לימע ןּוא םלעהליװ דרַאכיר

 יניארעּפּוס םענּופ גנּוקרעמַאּב .רחֹוּס ןשידיי ַא ןופ
 ,טנַאקַאב זיא רימ לפיו ףיא, ;רעלהָאק טנַאדנעט
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 ײלע ערציײז טָאה סָאװ .ךעלגניי עלּופסגנּונעּפָאה סָאד ןצנעז
 "טסירק םעד ןצעמעננָא ייז ןזָאל ּוצ ןגיואװַאּב טנעקעג ןרעט
 ןענעז ןרעטלע יד :ןייז רעשמ רָאנ ךיא ןעק ,ןּביולג ןכעל

 ןליװ ןּוא טשינ ןדיי ןייק ללכּב ןיוש ןצרַאה ןיא אמתסמ
 רשּפא ןּוא דסח םצד ןּופ ןסינעג רעדניק ערעײז ןזָאל

 ײּברעד ןּוא םוטנטסירק ןּופ ןצּונ ןכעלרעסיוא םעד ןּוֿפ ךיוא

 -סעיַאמ ןַײז ןדיי עטדמשע ג ןעמָאנ םענּופ יז ןעיײרּפַאּב

 -עגרעּביא טָאה ,ץנירּפנַארק ךָאנ טלָאמעד ,גיניק רעד טעט

 ."רעטָאּפ-ףיוט ַא ןופ עלָאר יד ןעמּוג
 סָאד , :רָאי 25 ,לעועג"רעכעלּב ַא ,1840 ןילרעּב

 רעטסיימ ןַייז ייּב ןעזעג טָאה רע סָאװ בעל עקילעוטַאג
 םִיא טָאה סָאװ ,סיוטש רעטשרע רעד ןעװעג זיא ,זיוה ןיא
 ."םּוטנטסירק םּױצ טריפעג

 רעלדנעה ַא 184 ,ןלַאֿפטסעװ-ןַאלרעזיא

 ןייז ףיוא ןעשעג זיא הליבט יד, :רָאי 44 ,גרַאװטלַא טימ

 ."טיוט ןייז רַאּפ העש 24 ךרע ןַא שנּואװ םענעגייא
 .18442 ,ןסײרּפ ץניװָארּכ :יורעמַאדנעש

 עדייּב, :רָאי 14 ,יקסניגַאּב השמ ;רָאי 15 ,םייה רורגיב

 ןּבָאה ,ןליוּפ ךיירגיניק ןיא ןרָאװעג ןריוּבעג ןענעז רעדניק
 ןוא ןרעטלע ערעַײז ןריולרַאפ טייהדניק רעד ןיא ןיוש

 ...טרָאסטרּוּבעג רצַייז ןּבעגנָא טנעקעג טשינ רַאפרעד ןּבָאה
 םיּתבילעּב טרעײז ,ףיא טּוג ךיז ןריפ רעדניק עדייּב

 ,ןשנּואוועג ןעװעג רעּבָא טלַאװ סע .ןדירּפּוצ ייז טימ ןענעז
 רעיײז תמחמ ,הכאלמ ַא ןצנרעלסיוא ךיז ןלָאז רעדניק יד

 יד ןעמענוצנָא ןּוא םּוטנדיי םענופ ןײנּוצקעװַא סילשַאּב

 ןּבָאה יײז סָאװ ,ןופרעד ןעמּוקעג זיא הגּומא עכעלטסירק
 עטּוג ןרעװ ייז ןענעק ןטסירק סלַא זַא ,טגייצרעּביא ךיז

 ףיז ןלעװ יײז ּבױא סרעדנּוזַאּב ,ןשטנעמ עכעלצּונ ןּוא
 ....הכאלמ עטּוג ַא ןענרעלסיוא

 22 ,רצקנעש ַא ןּופ רעטכָאט ַא .1842 ,עיזעלש
 םּוצ ךיז טמענ ןיטסירק ַא ןרעװ ּוצ שנּואװ ריא; :רָאי
 ןעמּוקַאּב ךריק רעשיליוטַאק -עד ןיא סָאװ ,ןּופרעד לייט
 ,גנואיצרע עקירעהעג ַא ךעלדיימ יד ,גנּוניײֿפ ריא טיול

 ןיא ךיוא ,רעמיוּב יד יװ ייז ןסקַאװ רעּבָא םוטנדײ ןיא

 ."ןצרַאה םּוצ רעייז טסנידסעטָאג רעשילױטַאק רעד ריא
 ַא ןיא רעטעּכרַא ןַא .1843 ןסײרּפ ץניװַארּכ

 ,ףיוא טּוג ךיז טריפ, :דנַאלסּור ןיא ןריוּבעג ,רָאי 22 ,טּוג
 ַא ןוא גנואיצרע עטּוג ַא ןעמּוקַאּב סא טוײװ טָאה
 ןייז ןּופ םּכסה ןטימ ןיא רע .גנּודליּב-לּוש עקידװעגרָאז

 -טנַא טסינַאטנַאק רעכעלגעמ סלַא ,רעמשטצרק ַא ,רעטָאפ
 -נָא ןּומ רע זַא ,גנוגייצרעּביא ןייז .דנַאלסּור ןּופ ןכָאל
 ,הּביס עצטשרע יד ןעװעג ויא ,ןּבױלג ַא ּוצ ןרעהעג
 םיא זיא'ס לייוו ,םּוטנטסירק םּוצ ןּבירטעג םיא טָאה סָאװ

 ןטיהּוצּפָא ןעװעג ךעלנעממּוא רעטעּברַא -ףרָאד סלַא
 .?"םיניד עשידיי יד

 זיא, :ןיװעל עילַאמַא .1845 ,ןסײרּפ ץניװָארּכ

 -טעּב סלַא ,רעטּומ רעטזָאלרָאװרַאפ רצייז .ַא טימ ןעמּוקעג

 200 טרעדנּוהרָאי ןט19 ןופ ספלעה רעטשרע רעד ןיא ןסיירּפ ןיא גנוגעװַאּב-דמש יד

 -ַאֹּב טשינ לּוש ןייק לָאמנייק טָאה ,ןעגײהטָאמ ןייק ,ןירעל

 יז לייװ ,םּוטנטסירק םּוצ ןעגנַאגעגרעּכיא זיא יז .טכוז

 סלַא טָאה יז סָאװ ,טסניד ַא רַאפ ןעמּוקנָא טלָאװעג טָאה

 : ."טנעקעג טשינ ןידיי

 (הפסוה יד ךיוא עז) ןטנעמּוקָאד-וויכרט עטריטיצ יד

 עטכישעג רעד ןיא לטעלּב ײנ ץנאג ַא זנּוא רַאּפ ןענעפע

 ָאד ןפערט רימ .ןסיײרּפ ןיא גנּונעװַאּב"דמש רעד ןּופ

 רעד ןּופ עקירעהעגנָא רָאנ טשינ םידמּושמ יד ןשיװצ

 רעסיורג ַא רעייז ןיא רָאנ ,ץנעגילעטניא ןּוא עיזַאושזרּוּב

 ערעדנַא ןּוא ךעלדיײמטסניד ,תוכאלמיילעּב -- ךיוא סָאמ

 רעַײז ,ןטנעמעלע עשירַאטצלָארּפ-ּבלַאה ןּוא עשירַאטעלָארּפ

 -ריּב עלעטימ יד ןגעקַאד ןענעז ןטָארטרַאפ ךַאװש

 בור םעד טעדליּבעג ןּבָאה ייז םגה ,ןטכיש עכעלרעג

 רימ .ןסיירּפ ןיא ץּוּביק ןשידיי םענּופ ןינמ בודו ןינּב

 ןעגנּורעדנע עקידנטיײדַאּב א רַאפ סָאװ ,רעטייװ ָאד ןעעז

 ןעמּוקעגרָאפ רָאי קילדנעצ עכעלטע יד ראפ ןענעז סע

 לָאצ יד .גנּוגעװַאּבידמש רעד ןּופ רעטקַארַאכ םעד ןיא

 -ער רעמ ךָאנ ןּוא טּולָאסּבַא רָאנ טשינ ךיז טָאה םידמּושמ

 -ַאּב רעלַאיצַאס רציײז ךיוא רָאנ ,טרענעלקרַאפ וויטַאל

 סָאד .טרעדנעעג קרַאטש טײצ רעד רַאּפ ךיז טָאה דנַאטש

 םצניא :עיזעלש ןיא ןלעטשטסעפ טלוּב סרעדנּוזַאּב ךיז טזָאל

 ןּוא עיזַאּושורּוּב רעלסערּב יד טמענרַאפ דָאירעּפ ןטשרצ

 טייצ רעקידרעטעּפש רעד ןיא ,ןָא-ןּביוא םעד ץנעגילעטניא

 -טפָא ןּוא ךעלטעטש-ץניװָארּפ יד דָארג סע ןענעז רעִּבָא

 יד ןּביג סָאו ,םיבושי עטסנפרָאװרַאפ יד וליּפַא לָאמ

 סָאד ןּוא ןויטָאמ עשיטסירצירַאק .םידמּושמ לָאצ עטסערג

 ץלַא ןליּפש גנּומַאטשּפָא רענעגײא רעד טימ ךיז ןעמעש

 -דמש יד .םוטנדיי ןּופ ןײגקעװַא םייּב לָאר ערענעלק ַא

 "רָאנ ַא ןּופ קורדסיוא רעכעלריטַאנ ַא טרעװ גנּונייײשרעד

 ענעסירעגּפָא ענלצנײא ּואו ,סעצָארּפ-עיצַפלימיסַא ןלַאמ

 "רַאפ ןרעװ םזינאגרָא-סקלָאּפ ןלַאיצָאס םעד ןּוּכ רעדילג

 .הביבס רעקימּורַא רעד ןיא ךיז ןעייגעצ ןּוא טשימ

 ןיא זַא ,ןרעװ טנָאטַאּב סרעדנּוזַאּב זּומ רעּבָא ללכּב

 "נָא טשינ גנּוגעװַאּב-דמש יד טָאה טנעמָאמ ןקיצנייא ןייק

 ןדליּב ןענעק תמאּב לָאז סָאװ ,רעטקַארַאכ ַאזַא ןעמונעג

 -ברע ,ןסיײרּפ ןיא ץּוּביק ןשידיי ןּופ םּויִק ןרַאפ הנּכס ַא

 -גּוזַאּב ,גנּוקריװ עשיגָאלָאכיסּפ יד ןעװעג תמא זיא רעטס

 טימ ןיא ָאד ךיוא רעּבָא .טייצ רעטשרע רעד ןיא סרעד

 -עג, ןעמָאנ רעד .עיצקַאער ַא ןעמּוקעגרָאפ טייצ רעד

 ויא סע ןוא ,סוחי ןייק רעמ טשינ זיא "דיי רעטדמש

 ןרעוו ּוצ יו ,דיי ַא ןּביילּברַאפ וצ דובּכ רעמ רשפא ןיוש

 "ריװ ןָא ןּבילּבעג טשינ ךעלריטַאנ זיא סָאד .דמּושמ ַא

 .ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ןעגנּומיטש יד ףיוא גנּוק

 טייצ רעטצעל רעד ןיא סָאװ ,ךיז טרעלקרעד טימרעד ןּוא

 טרענעלקרַאפ קרַאטש ױזַא םידמּושמ יד ןשיװצ ךיז טָאה

 ףעשידַיי רעד ןּופ עקירעהעגנָא ןּוא ןטנעגילעטנַיא לָאצ יד

 .עיזאושזרּוּב-סיורג
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 ,לקיטרַא םעניא ןעגנערּב רימ סָאװ ,ןלַאפ יד רעסיוא
 עטדמשעג ןּופ ןליּפשייּב עשיּפיט עכעלטע ָאד רימ ןּביג
 יד ןיכ טרילּומרָאפ ןרעװ ייז יװ ,ּוצרעד ןוויטָאמ יד טימ
 ,ןטקַא-ףיוט יד ןיא עכעלטסייג

 .1836 ,ןילרעּב
 :רעכַאמ

 עיגילער ַא ןָא שטנעמ ַא יװ טליפעג ךיז טָאה רע;
 רעד ןּופ דילגטימ סלַא ןרעװ טנעקרענָא טלָאװעג טָאה ןוא
 ןּופ ךס ַא טרעהעג ןיוש ןּבָאה סע רעכלעװ ּוצ ,ךריק

 ,"עטוג ַא ןעװעג זיא גנוריפפיוא ןייז .םיבורק ענייז

 ןָאמיס טרעּבָאר .1837 ,גרעּבסגינצק
 :רָאי 21 ,טנצדּוטס

 =עזָארּפ רעד .עטּוג ַא ןעועג זיא גנוריפפיוא ןייז,
 םירקיצ יד טימ טנַאקַאּב רעסעּב ןעוועג גנַאל ןיוש זיא טיל

 רעשידיי רעד ןּופ םירקיע יד טימ יװ ,םּוטנטסירק ןופ
 ןטערטנײרַא טײצ רעד טימ טלָאװעג טָאה ןּוא - הנומא

 ."טסניד-הכולמ ןכעלגיניק ןיא

 -טלדנַאה ,רָאי 22 ,גרעּבנעמּולּב לעאכימ

 ,עװאדניװ ןיא ןריוּבעג ,רעטלעצטשעגנָא
 :גרּוּברעטעּפ - טרָאניואװ רעקיטציא

 רעכעלטסירק ַא זיא רעדירּב ענייז ןּופ רענייא,
 טפיוטעג רעירפ זיא רעטייװצ 8 ,וועיק ןיא רעקידערּפ
 ."רימ ךרוד ןרָאװעג

 - ןײטשלרעּפ .ןילרעּב ,עדלַאװנעטסריפ

 ,עדלאוװװנעט סריפ ןיא ןזח ןּוא טחוש ,רערעל

 :ןירטסיק ןיא סנטצצל

 םופ ןייגרעּכירא ןלעװ ּוצ טניש טילעוַארּפ רעדע
 -טּבמּוא זיא ןּבעל ןייז .גנוגייצרעּביא סיוא (םּוטנטסירק

 ."רערצל-לוש רעכעלטסידק ַא ןרעוו ּוצ העדּב טָאה רע .טקעלפ

 יָאריאמ (רדנַאסקעלַא קאאסיא ,לעמצמ
 ,בצג ,הָאי 25 ,הצקידערּפ רעשידײ ,שטיװ
 .עגליװ ןיא

 ןרָאלק א טימ שטנעמ ַא ,שטיװָאריאמ קאַאסיא;
 ןיא ןעװעג זיא ,ץרַאה קידנליפ ַא טימ ןּוא דנעטשרַאפ

 טל .ענליו ןיא רעקידערּפ רעשיריי 1837-1825 ןּופ ךשמ
 ןעװעג גנוריפפיוא ןייז זיא ,ןּבָאה רימ סָאװ ,תועידי יד

 ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ רעמ טָאה רע .עטנכייצעגסיוא ןַא
 טלעװ רעד ןיא קעװַא זיא ןּוא אוש-תנומא עשידיי יד
 ,תמא םעד ןכוז

 ַא .לעמעמ ןײק ןעמּוקעגנָא רע זיא 1827 ילּוי ןיא
 טָאה הנומא רעכעלטסירק רעד דעביא קילּברצּביא רעצרּוק
 ןרעו ּוצ ןסָאלשַאּב טָאה רע וַא ,טרעטסייגַאּב ױזַא םיא

 דמש ןייז טגײלעגּפָא טָאה רע .ןדיי ןשיװצ רענָאיסימ ַא
 ןייק דלעפנרעּב רעקידערּפ-רענָאיסימ םּוצ קעװַא זיא ןּוא
 ןיא טָאה רע ּואװ ,ןילרעּב ןייק טרָאד ןּופ ,גרעּבסגינעק

 -קירַאּפ ,גילעז ףלָאדַא
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 רענָאיסימ םייּב טנרעלעג ךיז רָאי ּבלַאה א ןּופ ךשמ

 רע זיא ןענַאד ןּופ .עצנּוק רעקידערּפ םייּב ןּוא ירטעּפ
 ,דנַאלגנע ןייק רעטייוו ןרָאפ ּוצ ידּכ ,ןיטעטש ןייק קצװַא

 טוּומעג רע טָאה סַאט ןייז טימ ןטייקירעוװש יד ּבילּוצ רָאנ

 ףוס רע זיא ןענַאד ןּופ .לעמעמ ןייק קירּוצ ןרעקמּוא ךיז

 רעגיה רעד ,ןָאדנָאל ןייק ןרָאפעגקעװַא 1838 רעּבָאטקָא
 ,טשרעּוצ לָאז רע ,טלָאװעג רעּבָא טָאה ןײרַאֿפ"ןרענָאיסימ

 .הכאלמ ַא סעַּפע ןענרעלסיוא ךיז ,רָאי ייצ ןּופ ךשמ ןיא

 ּבלַאה ַא ןּוא 2 ןּופ ךשמ ןיא ךיז רע טָאה רעּבירעד

 רע זַא ,טּפָאהעג טָאה ןּוא יירעדניּבכּוּב טנרעלעג םישדח

 ,עשרַאװ ןיא ךיוא ןייז סנרפמ ןענעק םעד טימ ךיז טעװ

 ןּוא .ענעגייא ענייז ּוצ טנעָאנ ןעניפעג ךיז טצװ רע ּואוו

 .װ .א .א גרוּבסַארטס ,ןירַאּפ ךרּוד רע זיא רעּבירעד

 טשינ ָאד רעּבָא טָאה רע יװ ױזַא .ןזױּפ ןייק ןרָאפעג

 ּביֹהנָא ךיז רע טָאה ,ץינערג יד ןייגרעּבירַא טנעקעג

 טציא .לעמעמ ןייק טרעקעגמּוא קירּוצ רעדיװ טסּוגױא

 היא טיג רע ןכלעװ ,טג ַא יורפ ןייז םיא ןּופ טגנַאלרַאפ

 ןדמש ךיז רע טעװ םצדכָאנ ןּוא ,ץרַאה רעװש ַא טימ

 ןיא טרידוטש ךצלדנירג טנצמַאטסעט םעיינ םעד טָאה רצ

 ןטייז ענעדיישרַאפ ןּופ טָאה ,גנוצעזרעביא רעשיערּבעה

 ַא טציא זןיא רע ז8א יװַא - םוטנטסירק םעד טרידוטש

 -ירפַאּב ןצרַאה ןצנאג ןטימ ךיז טליפ ןּוא םיא ןיא יקֹּב

 -רעטנּוא רעכעלטניירפנשטנעמ קנַאדַא .ךצלקילג ןֹוא טקיד

 דנאלשטיײד ןיא ןסָאנעג טציא זיּב רע טָאה גנּוציטש

 ָאד ןּבילּבעג זיא ןּוא טכיררעטנּוא (עכעלטסירק) טַאוװירּפ

 ידַּפ ,רעדניּבכוּב ַא ײּב ךיז ןענרעל ּוצ רעטניװ רעּביא

 רעּבָא רעטעּפש .ץנעטסיזקע עשידרע ןייז ךיוא ןרעכיז ּוצ

 ּבעה סלַא ,ליצ ןרעכעה ַא ןכיירגרעד ּוצ העדּב רע טָאה

 "רַאפ טנייש'ס יװ ןּוא .רענָאיסימ רעדָא רערעל רעשיער

 ."וצרעד עיצַאדנעמָאקער עטסעּב יד רע טניד

 -קָאד ,רעגניוצלש לּוָאּפ .1841 ,לעמעמ

 טניפעג ןּוא ןריוּבעג .רָאי 26 ,ןיצידצמ ןּופ רָאט

 :עװאּביל ןיא ךיוא טציא ךיז

 ןיוש טָאה רע .עטוג א זיא ענייז גנוריפפיוא יד;
 ןיא גרעּבסגינעק ןיא ןּוא לּוׁשוירק ןיא עװַאּביל ןיא
 ןכעלטסירק םעד  ןסָאנעג 'םונַאיצירעדירפ םּויגעלָאק,
 יד ןפרָאװעגקעװַא ,רעדיײנש ַא דעירפ ןעװעג ,דומיל

 עקיטסײג עטנכייצעגסיוא .ןרידוטש ןענעק ּוצ ידכּב הכאלמ

 רעירפ ךָאנ ךיז ןּבָאה רעדירּב ענייז ןּוע ליווצ ,ןטייקיצּפ

 ןשילעגנַאװע םּוצ ץרא:ךרד טימ ךיו טיצַאּב ,טדמשעג

 ."םּוטנטסירק
 ןריּבעג .טיזליט ןּופ ןָאוּפלּואװ ףלָאדַא

 20 ,רענַאמירּפ ;עװאטימ ןיא ךיוא טציא ךיז טניפעג ןּוא

 :טלַא רָאי
 ױעטעּפ ןיא ןרידוטש רעטעּפש טלָאװעג טָאה רע,

 ,"עיפָאזָאליפ גרּוּב
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 -נעה .1848 ,גרעּבסגינעק) גרעּבנעיונ

 :ָאי 26 ,טרעּבָאר עטצִיּר

 טגיילעגרָאפ ןדיי יד ריא ןּבָאה דמש םעד רַאפ,

 טשינ לָאז יז ,יאנּת םעד טימ עמּוס עקידנטיײידַאּב ַא

 ?..,!ןיטסירק ןייק ןרצוו

 :טסניד ,ַאװַאריּב צטעירנצה ,עלסערּב
 :הָאי ט טדיײמ

 יז טָאה ןטסירק טימ תוברקתה רעד ץנַאדַא;
 טימ ןּוא טסנידסעטָאג רעייז טימ טנָאקַאּב רעטנעענ ךיז
 ןענּופעג ךיז רַאפ טָאה יז עכלעװ ןיא ,ןּבױלג רעיײיז

 המשנ ריא ןעװעטַאר ּוצ ידּכ ,טסיירט ןּוא ץיטש

 *,(,לױטַאק)

 עילאזאה 440 טלספהרב .;חכאלדָאב
 :רָאי 21 ,לדיימטסניד ןעגרעּבסדנַאל

 ריא לייו ,עגַאל-טינ ַא ןיא ךיז טניפעג יז*

 יּוצ טָאה ,דמש ריא ןגעק ןעװעג זיא רעכלצוו ,רעטָאּפ

 ,םּוטנטסירק םּוצ עּביל יד ,ןכַאז עריא ריא יַיּב ןעמונעג

 יַאֹּב יז טָאה ,טליפעג ןָא טנגּוי ןּופ טָאה יז עכלעװ

 .?טירש ןקיזָאד םּוצ ןגיואוו

 ,האל ןָאמיס .18266 ,רעטסנימ ,עללַאה

 :גרעּבמָארטש ןיא לדיימטסניד
 ךיוא רָאנ ,ןָאמיס ַאנדיס ,רעטּומ יד רָאנ טשיע

 עדניײמעג רעשידיי רעד ןּופ רעײטשרָאפ יד
 ךיז לָאז יז ,ןעװעג םיּכסמ ןּבָאה ,גרעּבמָארטש ןיא

 ,עגירּבלעד ךירנייה רעטעּפ טימ ןּבָאה הנּוּתח ןּוא ןדמש
 ,רעטּומ רעד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ (יד ןגעװ ןטקַא) יד
 ןּוא (עדניימעג רעד ןּופ) דנַאטשרָאפ ןשידיי םעד טימ

 ךיז ןעניפעג עדלָאּפ ןיא טכַאמ-סגנּוטלַאװרַאפ רעד טימ

 ,"עללַאה ןיא קריצַאּב-ךריק ןט1 םעד ןיא

 :עקרעטײנ ַא ,ךייװש עילַאזָאר .רירט
 ןּופ דיירפ ןייק טַאהעג טשינ ןָא טנגּוי ןּופ טָאה;,

 רעד ּוצ עּביִל ערעדנּוזַאּב ַא ןזיװעגסױרַא ןּוא םּוטנדיי

 -ירַא ריא טמיטשַאּב ךיוא טָאה סָאװ ,הנומא רעשילױטַאק

 ,ןרעטלע עריא ןּופ טיוט ןכָאנ (םּוטנטסירק םּוצ) ןייגרעּב

 :יקסװָאקרעצ קיציא 1842 עלסצרּב
 ןיא יקֹּב זיא טילצזָארּפ רעד .טוג גנוריפפיוא

 .ָאאסימ יד .לארשי:ימכח ןּופ קרעװ יד ןיא ןּוא ך"נּת
 ,רעלכיוט רָאטסַאּפ םוצ טרידנעמָאקער םיא ןּבָאה ןרענ
 רע זַא .טכיררעטנּוא ןעמונעג ןיוש טָאה רע ןכלעװ ייּב
 ןיא ןעגנוטלַאּפש יד ןגעװ ןרָאװעג ריואוועג רעּבָא זיא

 .עג ךיז רע טָאה ,ךריק רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד
 .?םויצילַאטַאק םוצ טעדנעוו

 :עזָאר ענימרעה עטצנַאשז לעמעמ
 אזָאר טילָאּפיה ןַאמרעה רחוס םענּופ דניק ןריוּבעג-יינפ
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 זיא דניק םענּופ רעטָאפ רעד .דנַאלסּור ,ןעגנַאלָאּפ ןיא
 ַאירַאמ רעטּומ יד רעּבָא ,טדמשעג רעירפ ןּופ ןיוש
 םּוצ טכַארּבעג דניק סָאד טָאה עכלעװ ,אזָאר עטָאלרַאש
 םייּב ןּביילּברַאפ ליו ןּוא יורפ עשידיי ַא זיא ,דמש
 ,"םוטנדיי

 ַאנַא 19 גרעּבסגינעק) 43 גרּוּבטסירכ
 רעד ןיא טניאװעג ,לדיימ ַא .ףליהטָאג אירַאמ
 :טלַא רָאי 25 ,זיוה סרעטּומ

 -ָארָאד ַאנַא ןּופ רעטכָאט יד זיא ןיטילעזָארּפ יד,
 .מיוּב ףרָאד ןיא טניואועג טָאה עכלעװ ,ןַאמּפָאה אעט
 ,הנּומֲא רעשילעגנַאװע רעד  ּוצ קידנרעהעג .טרַאג
 ןטימ ןעװעג ברקתמ קירּוצ רָאי 20 טימ .ךיז יז טָאה
 .עג םיא ןּופ טָאה ,ףליהטָאג לאומש רעלדנצה ןשידיי
 .ירא יז זיא םעדכָאנ ,רעטכָאט עכעלצעזעגמּוא ןַא ןריוּב
 ןייק ןרָאפעגרעּבירַא זיא ,םּוטנדיי םּוצ ןעגנַאגעגרעּב
 ,רעדניק יירד ךָאנ ןַאמ ןטימ טַאהעג טָאה ,גרּוּבטסירכ
 ,קירּוצ רָאי 14 ךרע ןַא טימ ,טיוט ןייז ךָאנ ּוליפא ןּוא
 ,דניק שידיי ײרטַא ןּבילּבעג יז זיא גָאט ןקיטנייה ןזיּב
 .כָאט עטייוצ ריא זיא ףליהטָאג ַאטַאנער עטפיוטעג יד
 .טכיררעטנּוא םּוׁש ַא ןָא ןסקַאװעגפיוא זיא עכלעװ ,רעט
 רעדּורּב רערעגניי ריא ןּוא רעטסעװש ערעטלע ריא תעּב
 יז טָאה ,ץעזעג ןשידיי םעד ןּבעגעגרעּביא יירט ןענעז
 יז .םּוטנטסירק םּוצ היטנ ַא טַאהעג ןָא סייוודניק ןּופ
 קנַאדַא ןּוא ,רעקידערּפ םעד ןרעה ןעמוק ןפָא טגצלפ
 יז טָאה עילימַאפ רעכעלטסירק ַא טימ רעקרַאפ םעד
 .עלטסירק רעד ןגעװ גנולעטשרָאפ עסיוועג ַא ןעמּוקַאּב
 טייצ רערעגנעל ַא ןּופ ךשמ ןיא ןיוש .עיגילער רעכ
 ַא ןרעװ ּוצ קנַאדעג ןטימ ןגָארטעגמּורַא ךיז יז טָאה
 ידּכ ץרַאטש גּונעג טשינ ןעװעג רעּבָא זיא יז ,ןיטסירק
 ףוס ,טָאה יז זיּב ,תועינמ עכעלרעסיוא יד ןכערּבּוצכרּוד
 -ַאּב ןטסעפ ריא ןגעװ טלייצרעד רעמּוז םעד ,ףוס לֹּכ
 טימ טָאה רעכלעװ ,ידייל חלג םעד ךיז ןדמש ּוצ סּולש
 ןּוא לענש רעייז טָאה יז יװ תויה ןּוא .טנרעלעג ריא
 .נטסירק ןּופ תמא םעד טסַאפעגפיוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ
 ךעלטנפצ ןרָאװעג יז זיא -- טימעג ןּוא טסייג ןטימ םּוט
 .למַאזרַאפ ךיירלָאצ רעד ןּופ ןייזייּב םעד ןיא טפיוטעג
 ןעװעג קידנעטש זיא גנוריפפיוא ריא ,עדניימעג רעט
 ,?טקעלּפַאּבמּוא ןּוא ךעלטיז

 רָאי 24 ,לעזעג-רצדײנש ,1842 ,ןילרעּב
 :ןזױּפ ןיא .ּבעג

 ןייז זיא (יירעדיינש) טנרעלעג טָאה רע תעשּכ;
 םּוצ רעּבירַא עילימַאפ רעד טימ ןעמַאזּוצ תיּבה-לעּב
 ּוצ ךיז ןגיואװַאּב ךיוא םיא טָאה סָאד ןּוא ,םּוטנטסירק
 טדמשעג ךיז טָאה רע .םּוטנטסירק םּוצ ןייז ברקתמ
 ,"םיבורק עניײז ןּופ ןליו םעד ןגעק



 דנַאלגנע ןיא עיצ .ּפיסנַאמע רעשידיײ רעד רַאפ ףמַאק םענּופ עזַאפ עטייווצ יד

)*)1836--1830( 

 (קרָאי-ּויע ןיקרַאּב המלש ןּופ

 עשילגנע יד זא ,ןרָאװעג רָאלק ןיוש זיא 1830 רָאי ןיא
 ?כיילג רַאפ ףמַאק רעייז ןּופ עזַאפ רעיינ ַא ןיא ןיירַא ןצייג ןדיי
 העּפשה רעד ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,גנּוקיטכערַאּב
 ,תמא .,ןּבעל ןשילגנע םעד ןיא ןעיײדיא:ץנַארעלָאט יד ןּופ
 טמוצעגּפָא יװ ױזַא ףמַאק רצייז טימ ןזעװעג ןצנייז ןדיי יד
 גנּוגעװַאּב-םרָאפער רעלענַאיצּוטיטסנָאק רענײמעגלַא רעד ןּופ
 עייב יד ּוצ טסַאּפעגּוצ ךיז טָאה עטצעל יד ;דנַאלגנע ןיא
 :ּורטסנַאק זיײװכעלסיּב ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה סָאװ ,םיאנּת
 .רעסיוא ןַא טַאהעג רָאנ טָאה גנּוגעװַאּב עשידיי יד ,ןריא
 .עגנייא ןּבָאה ןדיי יד .גנּוגעװַאּב רענעי טימ תוכייש עכעל
 .ליצ רעייז ןכיירגרעד ּוצ לענש זיא סע קיטונ יװ ,ןצעז
 .גײרַא ןּבָאה ןעגנּורעדנע ענעלָאיצוטיטסנָאק ענײמעגלַא יד
 ןױש ךיז טָאה סָאװ ,ץנַארעלָאט ערעסערג ַא טכַארּבעג
 ןיא ןדיי יד ןפלָאהעג טָאה סָאד ןּוא ,ןקיטסצפַאּב ןּבױהעגנָא
 ךיז טָאה ןדָאּב ןטרעקַאעצ ןקיזָאדמעד ףיוא .ףמַאק רעייז
 ,ןעילּברעדנַאנּופ רעטכייל טנעקעג גנּוגעװַאּב עשידיי יד
 טָאה ןעמרָאפער עלַאיצָאס ענײמעגלַא ןּופ ןדָאּב םעד ףיוא
 .ידיי ןּופ עיידיא יד ןצָארּפשסיױרא רעקיצניג טנצקעג ןיוש
 םיִאנֹוש יד ןענַאטשרַאפ ןּבָאה סָאד .גנּוקיטכערַאּבכײלג רעש
 ןרָאװעג ןענייז יז ןּוא עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד ןּופ
 ,קידוועריר רעמ

 ןּבעל ןיא םיױניש ךס ַא רימ ןעעז טייצ רענצי ּוצ
 :ײרּברַאפ טזּומעג אליממ ןּבָאה סָאװ ,םייּוניש ,דגַאלגנע ןּופ
 .גנע .טפַאשלעזעג רעשילגנע רעד ןּופ טנָאזירָאה םעד ןרעט
 סע ;ןַאּבנײא יד ךיז ייּב טריפעגנייא טשרע טָאה דנַאל
 ןופ ןגייוצ ענעדיישרַאפ רַאפ ןטפַאשלעזעג ךיז ןדנירג
 -ּבעלעגּפָא ןּוא עטליופעצ סָאד טדניװשרַאפ סע .עירטסּודניא
 טָאה ןעמ ןעוו ,טרעדנּוהרָאי ןט18 ןּופ ןזעוו-טכירעג עט
 .ַארד ףיוא לָאּפָאנָאמ רעד  סעלעטש:רעטכיר טפיוקעג טּוׁשּפ

 ףמַאק רעד,--טעּברַא רעטכעלטנפערַאפ=טינ ַא ןּופ לטיּפַאק ַא (*

 טעּברַא יד ,"(1858--1828) דנַאלגנע ןיא עיִצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד רַאּפ

 .עג סעיגעליוװירּפ עזעיגילער ענעדיישרַאפ ךיוא יװ ,סעמ
 ןּוא רעמ ץלַא טרעװ סַאלק-לטימ רעד .רבע םּוצ ןיוש ןרעה
 רעשימָאנָאקע ןימ ַאזַא ּוצ טייגרעד ןּוא ךעלגעװַאּב רעמ
 ,גנוריגער יד ןציטש ןָא ךיז טּבױה םיא ףיוא זַא ,תובישח

 ףיוא טקריװעג ןּבָאה ןשינעעשעג עקידנסיורד ךיוא
 יד ,דנַאלגנע ןּופ ןעגנורעדנע עלַאיצָאס ןּוא עשיטילָאּפ יד
 .ענּפָארַא ךיירקנַארפ ןיא טָאה 1830 ןּופ עיצּולָאװער-ילּוי
 .רעדינ יד ןכָארּבעצ -- עיגלעּב ןיא ,ןענָאּברּוּב יד ןפרָאװ
 ןלענש ַא ןּבעגעג יז טָאה דנַאלגנע ןיא ןּוא ,הכּולמ עשידנעל
 ןענָאטגניפעװ ןּופ גנוריגער רעקידלקַאװ רעד ּפַאלק-טיױט
 טָאה ןטרעפ םעד שזרַאשוד גיניק םעד ןּופ טוט רעד
 .געמ יד ןפַאשעג טָאה ןּוא עכָאּפע עטלַא יד טקידנערַאפ
 סָאװ ,ןלַאװ יד ןיא .גנולקיװטנַא רצַיינ ַא ןּופ טיקכעל
 רעייז ןרָאלרַאפ "סירָאט, יד ןּבָאה ,ןעמּוקעגרָאפ ןַאד ןענייז
 ןעניז יז טָאטשנָא ןּוא טנעמַאלרַאּפ ןיא רעצעלּפ ךסַא
 .ןטַאדידנַאק עלַארעּביל ןּוא ןלַאקידַאר ןרָאװעג טלייוועגסיוא
 :רָאפער יד ּוצ טפַאשרענגעק ענעכַארּפשעגסױא סנָאטגנילעוו
 ,ןלַאפעג זיא גנּוריגער יד סָאװ ,הּביס יד ןעװעג זיא ןעמ

 גנע זיא ןָאטגנילצוו ףָא קּויד םעד ןּופ לַאּפכרּוד רעד
 .גנוגעװַאּב .עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד טימ ןדנוּברַאפ
 .ידיי רעד ןּופ ןירענגעק ענעּפָא ןַא ,גנּוריגער ַא טָאטשנָא
 סָאװ ,גנּוריגער ַא סױרַא טציא טצרט ,עיצַאּפיסנַאמע רעש
 סָאװ רעּבָא ,ןינע ןצנַאג םעד ּוצ קיטלינכיילג תמא זיא
 רעד טַימ .גנּוגעװַאּב רעד ּוצ תויטנ עוויטיזָאּפ סױרַא טזייוו
 רַאפ טּפַאשרעגנעהנָא ןַא ןיִא לגלוגמ תויטנ יד ןרעװ טייצ
 .עיצַאּפיסנַאמע ןּופ גָאלשרַאפ םעד

 ךיז ןעניפעג יירג דרָאל ןּופ טעניּבַאק םעיינ םעד ןיא
 ןּופ זיקרַאמ ,דנַאלַָאה דרָאל :ּב"צ יװ  ,דניירפ-ןדיי ךס ַא
 רעד ןיא טליפעג ךיז טָאה סע .ערעדנַא ןּוא ןּואדזדנַאל
 עלַארעּביל יד .ףמַאק ןשירפ םעיינ ַא ןּופ טניװ רעד ןטּפּול
 ,טגערפעג ןּוא קידלּודעגמּוא ןזעװעג ןיוש ןענייז רעדילגטימ

 ר"'ד ןּופ עטֿפישעג רעשידיי רַאפ ראנימעס םעניא ןרָאװעג טריפעגכרּוד זיא

 ,םרָאפ=ְךוּב א ןיא ןענישרעד ןניגניא טעװ ןוא קרָאיוינ ןיא יקצַאש



 דנַאלגנע ןיא עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד רַאפ ףמַאק םענּופ עזַאפ עטייווצ יד

 גָאלשרַאפ רעד ןרעװ טכַארּבעגניײרַא ןש טצעװ ןעװ

 ,ןענַאטשרַאפ טָאה ןעמ ,(6 עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד ןגצוו

 יד זַא ,םעד ןגעװ ןּבעגעג טָאה טנערג סָאװ ,הבושּת יד זא
 עלַא זַא ,טזײװַאּב ,ןרעװ טכַארטַאּב ןכיגניא טעװ עגַארפ

 ףרַאד ןעמ ןּוא טייצ יד זיא טציא זַא ,רעכיז ןעווצג ןענייז

 ,(6 טייהנגעלעג יד ןפָאלשרַאפ טינ

 ןיא תֹושקּב עײנ ןגָארטנַײרַא ןּבױהעגנָא טָאה ןעמ

 סי טזָאלעג טָאה ?סיטּויּפעד ףָא דרָאּב רעד , .טנעמַאלרַאּפ

 ןגָארטעגנײרַא טָאה ןּוא טרָאװ סָאד ןּבָאה טציא ןּומ רע זַא

 "דיי רעד הוּכמ סעיציטעּפ עיינ "?רעזייה , עדייּב יד ןיא
 ּוצ גנוטיילנייא ןייז ןיא טָאה לסָאר ןָאשזד דרָאל ,6 עגַארפ

 ןּבָאה סעטקעס עשיטנַאטסעטָארּפ יירד סָאװ ,עיציטעּפ רעד

 ,טגַארפןדי רעד ןגעװ טנעמַאלרַאּפ ןיא ןגָארטעגנײרַא

 עגַאל עשידיי יד זַא ,םיּכסמ ךיוא זיא רע זַא ,ןּבירשעג
 .+ןרעװ טרעסעּברַאפ ףרַאד

 :וקעג זיא 1821 רָאי םעד ןּופ ןוחצנ רעטשרע רעד
 =ַאֹּב טָאה טַאר:טָאטש רענָאדנָאל רעד ,ןָאדנָאל ןּופ ןעמ

 ענעריוּבעג עלַא ןענעק ןָא רַאּונַאי ןטשרע ןּופ זַא ,ןסָאלש

 ,םעד ּבילּוצ טפַאשרעגריּב ּוצ עטזָאלעגּוצ טינ ןּוא דנַאל ןיא

 עטקיטכערַאּבלּופ ןרעװ ,ןטסירק ןייק טינ ןענייז יז סָאװ

 טָאה יײז ןּופ רערעדעי .ןָאדנָאל טָאטש רעד ןּופ רעגריּב

 :רעד ,עיגילער ןייז טיול העּובש יד ןּבעג ּוצ טּכעװ סָאד

 םעד רַאפ ןייטשדנּווג םעד טגיילעג טָאה ץצזעג רעקיזַאד

 עשילגנע יד ןיא טכער עשיטילַאּפ רַאּפ ףמַאק ןקידרעטעּפש
 .טעטש

 רַאי ײװצ יד ןּופ ךשמ ןיא טָאה ןָאנּבױא םעד

 ןגעװ גָאלשרָאפ רענײמעגלַא רעד ןעמּונרַאפ (1832-1831)

 טכַארּבעגנײרַא םיא טָאה לסָאר ןָאשזד דרָאל .ןעמרָאפער
 תּפעד עוויטַאװרעטנַאק יד רעּבָא ,ןוה ןטשרעטנּוא ןיא
 2םרוד זיא רע ןּוא םיא ןגעק טמיטשעג ןּבָאה ןטַאט
 ּואװעג ןלַארעּביל יד ןּבָאה ןלַאװ עיינ יד יײּב .ןלַאפעג

 רעּבָא .טריפעגכרּוד ָאד סע ןּבָאה ןּוא רעצעלּפ ךס ַא ןענ

 .טזָאלעגכרּוד טינ םיא זיוה עטשרעּביױא סָאד טָאה טציא

 ײז ןַא ,ןענַאטשרַאפ ןדרָאל יד 1832 ןיא ןּבָאה ךעלדנע

 ןַא טרעכיזרַאּפ טָאה ץצזעג רעד .ןּבעגרעטנּוא ךיז ןזּומ

 ןרָאװעג זיא סע ןּוא םּוטרעגריבניילק םעד טרָא םענעעזעגנָא

 .הלשממ יד ןּבַאה ןווט טעװ סַאלק רעקיזַאדרעד זַא ,רָאלק

 םּוטרעגריּבנילק םעד ןּופ ןוחצנ םענײמעגלַא םעד ןיא

 ןזײװלײש ַא ךיוא ןעעזעג רעגריּבניילק עשידיי יד ןּבָאה

 .ךיז רַאפ ןוחצנ

 ןעגנַאגעגנָא זיא סע סָאװ ,רָאי ליוװצ יד ןּופ ךשמ ןיא

 יד טָאה ,ןעמרָאפער ענײמעגלַא יד הַאפ ףמַאק רעד
 סערגָארּפ ןײק גנוגעװַאב:עיצַאּפיסנַאמע עשידיי עלעיצעּפס

 ןכָאג ןייגכַאג טוּומעג ןּבָאה ןדיי יד .ןזיועגסױרַא טינ

 ףזעװעג טינ ײז ןעניײז אפּוג םָארטש םעניא רעּבָא ,םָאוטש

 עװיטיזָאּפ א ןרָאװעג זיא עגַארפ=ןדיי רעד ּוצ גנואיצַאּב יד

 :שיטילַאּפ רעד .םישעמ יד טיֹול עװיסַאּפ ַא רעּבָא ,הכלהל

 ,עגַארּפדיי רעד ףיוא טקּוקעג טָאה רעדנעלגנע רעדנקנעד
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 ןלעװ : ןגַארּפ-םרַאפער ענײמעגלַא יד ןּופ לייט ַא ףיוא יו

 ןַאד -- ןייגכרֹוד ןעמרָאפער ןגעו ןצעועג ענײמעגלַא יד
 טזײלעג יז טימ םענייאניא עגַארפףדיי יד ךיוא טעװ

 : .ןרעװ
 ףעד ןגעוו סעיציטעּפ יד זַא ,גנּוטרַאװרעד רעד ןיא

 ןרעװ ןגָארטעגנײרַא ןלעװ גנוקיטכערַאּבּכײלג רעשידיי
 ףיוא רעוט.ללּכ עשידיי עקינייא ןּבָאה ,טנעמַאלרַאּפ ןיא

 יד ל ָא 1 רעגנּוי רעד .עדנַאנַאּפָארּפ רעייז ןּבױהעגנָא יינ'ס
 רעשידיי רעד רַאפ ןטנעמּוגרַא עיינ טימ סױרַא זיא די מ ס
 רעד רַאפ תוּכיס יד זַא ,טהנעטעג טָאה רע .עיצַאּפיסנַאמע

 ןיא סָאװ ,ןופרעד ךיז ןעמענ ץעזעג-ןדיי םּוצ טפַאשרענגעק

 תמחמ ,טינ ןדיי יד ןעמ ןעק ןזיירק עשילגנע עכיוה יד
 עלַא ךיז ןעמענ ןּופרעד .ןיהַא טירטּוצ ןייק טינ ןּבָאה יז

 ןופ ןדיי יד ןעק סַאלקלטימ רעד ןגעקַאד .ןלײטרּוארָאּפ
 ..ײז ֹוצ טמיטשעג ךעלדניירפ זיא ןּוא ןּבעל ןכעלגעט:גָאט

 ןדיי יד ןעײרּפַאּב ןפלעה ּוצ טיירג זיא סאלקלטימ רעד
 יד רעטנוא טּכיײרטש דימסדלָאג .טײקיזָאלטכער רעייז ןּופ

 =יד ,דנַאלגנע ּוצ ןדיי יד ןּופ טּפַאשיירטעג יד ןּוא עּביל

 םעד ּבילוצ ןרעװ טרענימעג טינ ּוליפֲא ןעק עּביל עקיזָאד
 ,לארשי:ץרא ןייק ןרעקמּוא .לָאמַא ךיז ןּפָאה ןדיי זַא ,ןּביױלג

 ןצנעדנעט עשיטילָאּפ ערעדנּוזַאּב םּוש ןייק ןּבָאה ןדיי יד

 רַאפ טינ ךיז ןענעקרענָא ןּוא ץנעטסיזקע רעצייז רַאפ טינ

 ײז ּואװ ,דנַאל םעד ןּופ רעגריּב ןענייז יז .עיצַאנ ןייק

 ןופ טיּבעג םעד ףיוא טייקטינעג רעיײז קנַאדַא .ןעניואוו

 ןיא טנעמעלע רענעשטנואװעג ַא ןדיי יד ןענייז רחסמ
 רעד ןגעק ןטנעמוגרַא עלַא זַא ,טלַאה דימסדלָאג .דנַאל

 .(סדנגייצרעּביא טינ ןענייז עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי
 ַא רַאפ טײיצ יד זַא ,טניײמעג טָאה דימסדלָאג ּביױא

 ןֹּבָאה ,ןעמּוקעג ןיוש זיא טנעמַאלרַאּפ ןיא ףמַאק םעיינ

 ןשירעּבעגצעזעג ןשילגנע םעד ןיא דניירפ-ןדיי יד רעּבָא
 ,טגערג טרעּבָאר .גנּוניימ רעדנַא ןַא םעד ןגעװ טַאהעג זיוה

 דניירפ ערעדנַא ןּוא רעלסנַאשט דרָאל רעד ,דנַאלָאה דרָאל
 .נעירָא לענש ךיז ןּבָאה עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד ןּופ

 רעקיּבלעז רעד ןיא ןעמרָאפער עדייּב ןריּפכרּוד זַא ,טויט

 זיא - עשידיי יד ןוא ענײמעגלַא יד טסייה סָאד - טייצ
 זיא זיוה עטשרעּביוא סָאד סָאװ ,םעד ּבילּוצ ךעלגעממוא
 ערענַָאיצקַאער עטלַא יד ןּופ גנוטסעפ יד ןוצװעג ץלַא ךָאנ
 םעד ףרַאד ןעמ זַא ,ןעעועגנייא ןּבָאה ייז .סעיצידַארט
 :כָאנ ךיז טנעמַאלרַאּפ ןיא סָאה ןעמ ןעװ .(ןגײלּפָא ןינע

 ןּבָאה ,גָאלשרָאפ ןשידיי םעד ןּופ לרוג םעד ןגעו טגערפעג
 עקיטציא יד ייּב לעּוטקַא טינ זיא רע זַא ,טרעפטנעעג ייז
 -עג טָאה 'סיטויּפעד ףַא דרַאּב/ רעד ךיוא .(ףדנעטשמּוא

 ףױא טעּברַא עוויטקַא יד ןגיײלּוצּפָא קיטיונ רַאפ ןטלַאה

 "ה טלעפעג ןּבָאה סע ליײװ ,ןדָאּב ןשירַאטנעמַאלרַאּפ םעד

 .0 טעּברַא ןימ ַאזַא רַאפ ןדנָאפ עקיטיונ

 עגַארפ יד ןּוא ,1832 רָאי סָאד ןעמיקעגנָא זיא סע
 סױרַא טינ ץלַא ךַאנ זיא עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד ןּופ
 .גּוציז עשירַאטנעמַאלרַאּפ עלַא .טקגוּפ ןטוט-ּבלַאה ריא ןּופ
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 רָאי םענעי ןּופ ךשמ ןיא ןרָאװעג ןּבעגעגּפָא ןענייז ןעג
 רעד דימסדלָאג .גָאלשרַאפ:םרַאפער םענײמעגלַא םעד רַאפ
 ףיוא טרַאװצג טָאה - ךַאװ רעד ףיוא קידנעטש - רערעטלוז
 ןּבױהפיוא ןענעק ךעלדנע טעװ ןעמ ןעװ ,טייהנגעלעג ַא
 םּוצ טדנעװעג ךיז טָאה רע .טנעמַאלרַאּפ ןיא עגַארפ יד
 ןציטש רע טצװ יצ ,ענַארפנָא ןַא טימ רעטסינימ-רעימערּפ
 .עג טינ זיא טייצ יד רעּבָא .05 ןדיי ןגעװ גָאלשרָאּפ םעד
 גיניק רעד טָאה 1832 ינוי ןט7 םעֶד .ּוצרעד קיסַאּפ ןועוו
 ןיא .ץעזעג:םרָאפער םענײמעגלַא םעד ןּבירשעגרעטנּוא
 רָאװעג טזָאלעגרעדנַאנּופ זיא רָאי ןקיּבלעומעד רעּבמעצעד
 ןעמּוקעגרָאּפ ןענייז 1833 רַאּונַאי ןיא ןּוא טנעמַאלרַאּפ רעד
 .גָאלש ַא טימ סױרַא ןצנייז ןרָאטַאװרעסנָאק יד .ןלַאװ עיינ
 ןיא םּוטנגײא:טַאװירּפ םּוצ ףוס ַא טמּוק סע זַא ,טרָאװ
 םעד ןשטייטסיוא ןפוא ַאזַא ףיוא קידנּבערטש ,דנַאלגנע
 טנעמַאלרַאּפ רעקירָאפ רעד סָאװ ,ןעמרָאפער יד ןּופ ץעזעג
 טזָאלעג טינ רעּבָא ךיז ןּבָאה רעלײװ יד .ןעמּונעגנָא טָאה
 ןּוא ןטַאדידנַאק עלַארעּביל יד רַאפ טמיטשעג ןּוא ןריפרַאפ
 - קילײװטײצ וָאנ ,תמא -- טכַאװשעגּפָא ןפוא ַאזַא ףיוא
 .ןרָאטַאװרעטנָאק יד ןּופ סּולּפנייא םעד

 ןסעזעג זיא טנעמַאלרַאּפ ןטלייוװעגסיוא-יינ םעד ןיא
 :יירגרעד יד טריזילַאבמיס ךיז טימ טָאה סָאװ ,טַאטּוּפעד ַא
 זיא סָאד .רעניואוונייא עשילגנע עזָאלטכער יד ןּופ ןעגנּוכ
 .עגסיוא זיא רעכלעוו ,זיפ ףעזָאשזד רעקייװק רעד -- ןזעװעג
 סָאװ ,ןטייקירעװש עלַא ףיוא קידנקּוק טינ ןרָאװעג טליײװ
 ןעװעג זיא רע סָאװ ,רַאפרעד ,טכַאמעג םיא טָאה ןעמ
 ןרָאװעג טזָאלעגּוצ טינ זיא סָאװ ,עטקעס ַא ןּופ דילגטַימ ַא
 ןּבעגעג טָאה טקַאפ רעקיזָאדרעד .(11 טכער-רעגריּב ּוצ ּוליפַא
 ּוצ ןעמּוקסױא טעװ ןדיי יד ךיוא זַא ,שינצרעהּוצנַא ןַא
 ,לַאּפ םעד טָא ףיוא ןפּוררַאפ ךיז רשפא ןּוא ףמַאק ַא ןריפ

 עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד רַאפ ףמַאק רעתמא רעד
 .ַארעּביל רעד .1833 רָאי ןיא טשרע רעדנַאנופ ךיז טליּפש
 טנעמַאלרַאּפ ןיא ןגָארטעגנײרַא טָאה סקליוו טַאטּוּפעד רעל
 רעטנַאקַאּב.טלַא רעד ןּוא טכער:רעגריּב ןגעװ עיציטעּפ ַא
 טרעּבָאר - עיצַאּפיסנַאמע רעשידי רעד ןּופ רענגעק
 ַא ןריפנָא טעװ רע זַא ,ןדלָאמעג רעטייוו טָאה סילגניא
 .עיציזַאּפָא עקרַאטש

 רעטייװ רערעגניי רעד דימסדלַאג טָאה ןסיורד ןּופ
 ?עדָאּפפיױא טנעמַאלרַאּפ םּוצ טדנעװעג ךיז ךעלדימרעמּוא
 :יצעּפס ַא ןיא .עגַארפ-ןדיי רעד ןּופ ףוס ַא ןכַאמ ּוצ קידנר
 ןּופ קנַאדעג םעד טלקיװטנַא רע טָאה רּוׁשָארּב רעלע
 לַאפ רעד זיא סָאד יװ ,דנַאלגנע ןיא םזיטָאירטַאּפ ןשידיי
 רע טָאה - ןדיי .ןעניואוו ןדיי ּואו ,רעדנעל ערעדנַא ןיא
 יד ןּבָאה יז ןפרַאד רעּבירעד ,רעגריּב ןענייז -- טהנעטעג
 ןּופ רעניואונייא ערעדנַא ןּבָאה סע סָאװ ,טכער עקיּבלעז
 ,עטמַאַאּב:הכּולמ עטּוג רעײז ןיז ןענעק ןדיי .דנַאל
 ,עקירעמַא ,עקימַאשוד ןיא ןליּפשייּב יד ןזיײװַאּב סע יװ
 רעד ףרַאד רעּבירעד ,(ג?רעדנעל ערעדנַא ןּוא ךיירקנַארפ
 ןרעטש עכלעוו ,ןטייקירעװש עלַא יד ןפַאשּפָא טנעמַאלרַאּפ

 20 ךנַאלגנע ןיא עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד רַאּפ ףמַאק םענּופ עזַאפ עטייווצ יד

 ןיא גנּודנעװ סדימסדלָאג .גנּוקיטכערַאּבכײלג רעשידיי רעד

 ףענָאדנַאל ןּופ סעיציטעּפ יד ךרּוד ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ

 ךרּוד טנעמַאליַאּפ ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא זיא ןּוא ןדיי
 רעד .ןאטגנישַאל ר"ד טַאטּוּפעד םעד ןּופ גנולטימרַאפ רעד

 טכַאמעג עיציטעּפ יד ןענעייל םייּב טָאה טַאטּוּפעד רעקיזָאד
 ףדיי יד ןוײל ּוצ טייצ ןיוש זיא סע זַא ,גנּוקרעמַאּב ַא

 טינ ןענייז רענגעק יד ןּופ ןטנעמּוגרַא עלַא תמחמ ,ענַארפ

 .נּוא טינ ןדיי יד יז ּבילּוצ ףרַאד ןעמ ןּוא דנגייצרעּביא

 .(1?ןקירדרעט

 ענעדיישרַאפ ןּופ ןענייז טייצ רעצרּוק ַא ןּופ ךשמ ןיא

 טקישעגניײרַא דנַאלריא ןּוא דנַאלטָאש ,דנַאלגנע ןּופ ןלייט

 רעשידיי רעד תבוטל סעיציטעּפ 48 טנעמַאלרַאּפ ןיא ןרָאװעג

 ןּופ .רעגריּב 45026 ןופ ןּבירשעגרעטנּוא ,עלצַאּפיסנַאמע

 טקישעננײרַא ןענייז עיצַאּפיסנַאמע רעד ןּופ רענגעק יד

 .(1ףןטפירשרעטנּוא 124 טימ סעיציטעּפ 5 לּכה:ךסּב ןרָאװעג

 דיי רעד ןּופ רענגעק עטסקרַאטש יד ןּופ רענייא

 ,לַאקידַאר ַא ןײלַא .ט ע ּב ַא ק ןועװעג זיא עיצַאּפיסנַאמע

 ,טײצ רענעי ןּופ רעקיטילַאּפ רעטסלַאקידַאר רעד רשפא

 םזילַאקידַאר ןלַאיצַאס ןרָאּפּפיונּוצ ץנּוק ַא ןזיװַאּב טעּבָאק טָאה

 ןעװעג זיא סָאד םגה .טכער-ןדיי ןגעק עיציזַאּפָא ןַא טימ

 טליּפשעג רע טָאה ךָאד ,ןלַאקידַאר יד ןשיװצ סַאנסיוא ןַא

 =ַאװרעסנָאק יד סָאװ ,ןײלַא טימרעד ןיוש עלָאר עסיורג א

 ,ןדיי רַאפ טכער ןּופ רענגעק עתמא יד ,ןטַאטוּפעד עוויט

 ףיוא ךיוא ןפּוררַאפ ּוצ ךיז טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןּבָאה

 ךריק עשינַאקילגנַא יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה טעּבָאק .םיא

 ןקיּבלעז ןטימ טּפמעקַאּב טָאה רע ;עתמא קיצנייא יד זיא

 יסיד ערעדנַא יד ,סרצקייווק יד ,ןטסידָאטעמ יד טעּפמיא

 ןגױוא ענײז ןיא ןענײז עלַא ייז .ןדיי יד -- ןּוא ןטנעד

 ןדיי יד .(15 ןעמּוקייּב ךיילג ףרַאד'מ עכלצוו ,םיאנוש ןעוועג

 רעד ,ןסּוטסירק ןּופ רעדרעמ יד :ןפורעגנַא רע טָאה

 סָאװ ,סעקינשַאּפערָאה, ,טפַאשלעזעג רעד ןּוּפ "לַאּפּפָא;

 ַאלרַאּפ ןיא סעדער ענייז ןיא .(66"טינ לָאמנייק ןטעּברא

 טיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רַאפ גָאלשרָאפ םעד ןגעק טנעמ

 ןדיי זַא ,ןטנעמּוגרַא יד ןלעטשסױרַא לָאמ עלַא רע טגעלפ

 ןענעק ייז זַא .ה .ד ,ןוייא:רעקַא םּוצ טסַאּפעגּוצ טינ ןענייז

 ערעדנַא טימ רעדָא ,טעּברַאדרע טַימ ןעמענרַאפ טינ ךיז

 ,ןענעק יז סָאװ ,עקיצנייא סָאד .ןעגנּוקיטּפעשַאּב עכעלצּונ

 ןּבָאה ןעגנּוטערטסױרַא סטעּבָאק .(!זטלעג ןסערּפסױא -- זיא

 רעד .ןדיי יד דצמ טסעטָארּפ ןקרַאטש ַא ןפּורעגסױרַא

 ןּופ רָאסעּפָארּפ ַא ,ץיװָא רּוה ןא מ יי ה דיי רעשיליוּפ

 ךיז ףיוא טָאה ,טעטיזרעווינוא רצנָאדנָאל ןיא שיאערּבעה

 .כעוטּפױה -- ןטעּבָאק ןרעפטנע ּוצ עּבַאגפױא יד ןעמּונעג

 ןּופ גנּודרָאמרע רעד ןגעװ טנעמּוגרַא םעד ףױא ךעל

 ןזיװעגנָא רע טָאה רּוׁשָארּב רעלעיצעּפס ַא ןיא .ןסּוטכירק

 ןּופ ןעגנּוקידלּושַאּב עשלַאפ ןּוא ןלייטרּוארַאפ עלַא יד ףיוא

 .1פטעּבַָאק טַאטּוּפעד םעד

 ןּבָאה עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד ןופ רענגעק יד

 עשידיי יד ןכַאװשּוצּפָא לטימ ַא ךָאנ טימ טצּונַאּב ךיז
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 רָאנ ןעגנַאלרַאפ סָאד זַא ,טהנעשעג ןּבָאה ייז : ןעגנּורעדָאפ
 עשידיי יד טינ טייטש סע עכלעװ רעטנּוא ,ןדיי לפייה ַא
 -ַאּב רעקיזָאדרעד ףיוא ןּבָאה רעּוט:ללּכ עשידיי יד .עסַאמ
 ַא רָאנ ןריסערעטניא ןדיי רַאפ טכער יד זַא ,גנּוקידלּוש
 .טפַאשלעזעג ערעכעה ןעמּוקַאּב ךיז רַאפ ןליװ סָאװ ,עּפורג
 לענש ר ַא טימ טרעפטנעעג ,דנַאל ןיא סעלעטש עכעל
 טקישעגסיוַא זיא םעד ץּוח .ןרּושָארּב ענעּבעגעגסיורַע
 -עגנָא יד ןּופ ןּבירשעגרעטנּוא ,ןטנערג ּוצ ווירּב ַא ןרָאװעג
 עלַא ןענייז יז זַא ,גנּורעכיזרַאפ ַא טימ ,ןדיי עטסנעעז
 ןּוא ןעגנּורעדַאּפ עטלעטשענסױרַא יד טימ םיּכסמ ןצנַאגניא
 ןטכערעג םעד ןעניװעג ּוצ ןפלעה יז טעװ רע זַא ,ןּבױלג
 .(19 ףמַאק

 ןגעװ גָאלשרָאפ רעד יא 1833 לירּפַא ןט17 םעד
 ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד
 ,םיא ןגעק טלעטשעג ךיז טָאה סילגניא .(6טנעמַאלרַאּפ
 ,םעד קנַאדַא .ןָאטּפױא טנעקעג סָאװ קיצניװ טָאה רע רעּבָא
 :עגלַא רעד ןעגנַאגעגכרּוד זיא זױה:ןטַאטוּפעד םעניא סָאװ
 עקיצניג א ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,ץצזעג:םרָאפער רעניימ
 :עד רעד .גָאלשרָאפ ןשידיי ןלעיצעּפס םעד רַאפ גנומיטש
 טָאה ,ןגָארטעגנײרַא גָאלשרַאפ םעד טָאה סָאװ ,טנערג טַאטוּפ
 עכעלרעגריּב יד ןפַאשּוצּפָא קיטיונ זיא סע זַא ,טרעלקרעד
 :ַאטרעטנּוא עשידיי יד, ןדיײל סע עכלעװ ןּופ ,ןטכערמּוא
 :עדָאּפ ןייז טרילּומרָאפ טָאה רע ."טעטסעיַאמ ןייז ןּופ רענ
 ,ןעמַאנסױא עקיּבלעזיד :עמעכס רצשידירּוי ַאזַא ןיא גנור
 קיטליג ןייז ןפרַאד ,ןקילָאטַאק יד רַאפ ןריטסיזקע סָאװ
 -עגּפָא ןיױש טָאה ןעמ יװ תויה זַא .ה .ד ,ןדיי יד רַאפ
 ןעמ ףרַאד ,ןקילָאטַאק יד רַאפ ןעגנּוצינערגַאּב יד טפַאש
 טלקיװטנַא טנערג טָאה רעטייװ .ןדיי יד רַאפ ןָאט ךיוא טע
 ןשיטילָאּפ ןשילגנע םעד ןּופ טסײג ןיא עיצַאטנעמּוגרַא ןייז
 ןרעװ טּפָארטשַאּב טינ ףרַאד רענייק זַא -- םזילַארעּביל
 סָאװ ,רַאּפרעד רָאנ טכער:רעגריּב יד םיא ןּופ ןעמענּפָא טימ
 סָאד  ךריק רעלעיציפָא רעד ןּופ דילגטימ ןייק טינ זיא רע
 ןקירדרעטנּוא ּוצ ףָארטש עשירעטלעלטימ ַא טּושּפ זיא
 ַאזַא רָאט טרעדנּוהרָאי ןטנצניינ םעניא ;רַאפרעד ןשטנעמ
 טָאה ילַאקעמ טַאטּוּפעד רעד .ןרעװ טזָאלרעד טינ ךַאז
 .גשרעה יד טינ זַא ,ןּבעגעגּוצ ןּוא ןטנערג טציטשעגרעטנּוא
 יד ןּוא גיניק רעד טסייה סָאד -- טּפַאשרעּפרעק עקיד
 םעניא ןעמענ ּוצ לײטנָא טכער סָאד ןעקנעש -- גנּוריגער
 וַיטַאגָארערּפ יד זיא סָאד רָאנ ,דנַאל ןּופ ןּבעל ןשיטילָאּפ
 ,גנורעקלעּפַאּב רעד ןּופ ןליײט יד ןּבָאה רעּבירעד .קלָאפ ןּופ
 עלופ סָאד ,ןּבעל ןשיטילָאּפ םּוצ טזָאלענּוצ טינ ןענייז סָאװ
 ןּבעל ןשיטילָאּפ םּוצ יז לָאז ןעמ זַא ,ןרעדָאפ ּוצ טכער
 טָאה רע סָאװ ,טימרעד טקידנערַאפ טָאה רע .ןץזָאלּוצ
 .טשצו יד ןפַאשּפָא לָאז ןעמ זַא ,טנעמַאלרַאּפ םּוצ טרילעּפַא
 ןטַאטיּפעד יד .ץנַארעלָאטמּוא רעקיטציאזיּב רעד ןּופ ךעל
 .שעג סעדער עטרעטסייגַאּב טימ ןּבָאה לענָאקַא ןּוא םּויה
 רעד ,סילגניא .גָאלשרָאפ-עיצַאּפיסנַאמע ןשידיי םשד טציט
 סרַא ןיא ,עיציזָאּפָא רעשידיי-יטנַא רעד ןּופ רעריפנַא

 12 דנַאלגנע ןיא עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד רַאפ ףמַאק םענופ עזַאֿפ עטייווצ יד

 ,ַאּב יד טימ קידנרירעּפָא ,האנש ןייז ןּופ טעּפמיא ןצנַאג ןטימ
 .נּוא לּכ:םדוק טָאה רע .ןטנעמּוגרַא עכעלדנייפ-ןדיי עטנַאק
 ןוא דנַאל ךעלטסירק ַא זיא דנַאלגנע זַא ,ןכָארטשעגרעט
 עכעלטסירק ַא -- עיצוטיטסנָאק עשילגנע יד יא אליממ
 וצ רע טָאה - ךעלדנעטשרַאפ זיא סע .ןטסירק רַאפ ןוא
 טכער סָאד ןריטנַארַאג ןדיי יד ףרַאד ןעמ זַא - ,ןּבעגעג
 -טַאװירּפ רעייז ןּוא עיגילער רעייז יירפ ןּבָאה ּוצ ,ןּבעל ּוצ
 ןּבעג ּוצ קיטיונ טינ ללּכ זיא םעד ּבילּוצ רעּבָא ,םוטנגייא
 .טכער עשירַאטנעמַאלרַאּפ יז

 יד זיא גנּומיטשּפָא רעד ּוּצ ןעמּוקעג ןיא סע ןעו
 תמחמ ,ךיז ייּב ןלַאפעג רעיײז ןזעוועג ײטרַאּפ עשידיי-יטנַא
 טינ ןיטּולחל טײהרעמ רעד רַאפ ןענײז ןטנעמּוגרַא עריא
 יד ןּופ רעגַאל םעד ןיא תמחמ ןּוא דנגייצרעּביא ןעוװעג
 עשילגנע עטסנעעזעגנָא יד ןענּופעג ךיז ןּכָאה טנַײרפ-ןדיי
 טצּונעגסיוא טינ ּוליּפַא ןּבָאה ןטסינָאיציזַאּפָא יד .רעקיטילָאּפ
 .לָאר,) גנומיטשּפָא עכעלטנעמָאנ ַא ןרעדָאפ ּוצ טכער סָאד
 .עגנָא גָאלשרָאפ רעד זיא גנּומיטשּפָא רעטּושּפ ַא ייּב .("לָאק
 ןעמּוקַאּב ּוצ ןרָאװעג טקישעגּפָא זיא ןּוא ןרָאװעג ןעמּונ
 ,גנולדנַאהרַאפ רעקידרעטייו ַא רַאפ ןימרעט םעד

 .טייל ַא טימ סױרַא ןיא "סמיט, רענָאדנָאל רעד
 ,טרעדָאפעג טָאה ןּוא ענַארפ רעקיזָאדרעד ןגעוו לקיטרַא
 גָאלשרָאפ םעד ןעמעננָא טנעמַאלרַאּפ ןיא לָאז ןעמ זַא
 לײװ ,סעיסוקסיד עסיורג ןָא עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רַאפ
 רעגחיב עשילגנע עײרטעג רַאפ סױרַא ךיז ןזייװ ןדיי יד
 ןעק ןעמ זַא ,לָאצ רעניילק אֹזַא ןיא ןענייז ייז לייװ ןּוא
 .(21העּפשה רעייז רַאפ ןקערש טינ ךיז ףרַאד ןעמ ןּוא טינ

 ןטייווצ םעד טנעמַאלרַאּפ ןיא ןעמ טָאה לירּפַא ןט22 םעד
 .עג טָאה סילגניא .טכער עשידיי ןגעוו "ליב , םעד טנעיילעג לָאמ
 ףיוא טייג טנעמַאלרַאּפ רעד זַא ,טגָאזעג ןּוא טרָאװ סָאד ןעמּונ

 םיא .טקעיָארּפ ןקיזָאדמעד קידנעמעננָא ,ןגעװ עכעלרעפעג
 דרָאל ןּוא ןָאטגנישַאל ר"ד ןטַאטּוּפעד יד טרעפטנעעג ןּבָאה
 "ליֵּב/ רעד זיא ןעמיטש 107 ןּופ טייהרעמ ַא טימ .לסָאר
 קיטייצכיילג טָאה עיצּולָאזער עקיזָאד יד . ןעגנַאגעגכרּוד
 ,גנּורעקלעּפַאּב רעד דצמ גנּונעקרענָא עמערַאװ ַא ןגָארקעג
 .ילשרַאּפ ןּופ סעיציטעפ ןקיש ּוצ טרעהענפיוא טינ טָאה סָאװ
 רָאּפ ַא רָאנ ;דנַאלגנע ןּופ ךַאלטעטש ןּוא טעטש ענעד
 .63 ןדיי יד ןגעק סעיציטעּפ טקישעגנײרַא ןּבָאה סרעטסיולק
 ןרָאװעג טמיטשַאּב זיא סע ןעװ ,ןענעײל ןטייוװצ ןכָאנ
 .ימָאק רעד ּוצ גָאלשרָאפ םענעמּונעגנָא םעד ןּבעגּוצרעּביא
 .עד עצנַאג סָאד ץעזעג ןשילגנע ןטיול זיא סָאװ -- ,ע"ס
 ןכַאמ ּוצ טװּורּפעג עיציזָאּפָא יד טָאה -- ,זיוה?ןטַאטּוּפ
 רעירפ לָאז ןעמ זַא ,ןגָאלשעגרָאפ טָאה יז .ןטייקירצװש
 ןּבעגעגנייא טינ ךיז טָאה סָאד ןעװ ןּוא ,גנּוציז יד ןסילש
 ןיא ןעגנּורעדנע עסיוועג ןגָארטּוצנײרַא טוװּורּפעג יז טָאה --
 .גײא טינ ךיז טָאה סָאד ךיוא .טקעיִָארּפ םענײמעגלַא םעד
 ןיא טקעיָארּפ םעד ןּופ ןענעיײל עטירד סָאד .64ןּבעגעג
 .ּפָא ךעלדנע זיא רע ןּוא ןטייקירעװש םּוש ןָא ןעגנַאגעגכרּוד
 ,65 ןדרָאל יד ןּופ ןיוה םּוצ ןרָאװעג טקישעג
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 ףמַאק רעד ןעגנַאגעגנָא זיא סע ןעװ ,טייצ רעד ןיא

 עשיטסירעטקַארַאּכ ַא ןזיװַאּב ךיז טָאה ,טנעמַאלרַאפ ןיא
 רעד .עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד ןגעוו טפירש עמינַאנַא
 ןּוא ןשיגרענע ןַא טימ טדערעג טָאה רּבחמ רעטנַאקַאּבמוא
 ,ןּבירשעג טָאה רע .ןָאט ןטרעהעג טינ טציא זיּב ,ןשירפ
 טײקיזָאלטכער רעשידיי רעד ןּופ הּביס עטסקיטכיוו יד זַא
 דיי יד טינ ןענעק רעדנעלגנע יד סָאװ ,זיא דנַאלגנע ןיא
 יד ּבױא .ןרעפטנערַאפ ּוצ יז ידּכ טינרָאג ןעּוט ןּוא עגַארפ
 סע זיא ,ןטעּברַא עויטקּודָארּפ טימ טינ ךיז ןעמענרַאפ ןדיי
 :געלגנע יד, .טקירדרעטנּוא ןענייז ייז סָאװ ,רַאפרעד רָאנ
 ןּוא תונמחר ליפ ױזַא סױרַא לָאמעלַא ןוייװ סָאװ ,רעד
 .רעד טינ ךיוא טציא ןלעװ -- ןּבירשעג רצ טָאה -- טייקסטּוג
 ןּבעל ןלָאז טיײלסדנַאל ערעייז זַא ,ןזָאל
 ,(2ל"ןדנעטשמּוא עכלעזַא רעטנּוא

 .נַאמע רעשידיי רעד ןגעװ "ליב רעד זיא לייוװרעד
 רַאּפ יד .ןדרָאל יד ןּופ זיוה םעד ןיא ןעמּוקעגנָא עיצַאּפיס
 ,ןענַאטשרַאפ ןּבָאה גנוקיטכערַאּבכײלג רעשידיי ןּופ רעגנעהנָא
 ןיא יװ ,רערערעװש ַא ךסַא ןייז ףמַאק רעד טצװ ָאד זַא
 ןעמּוקעגפיוא ייז ייּב רעּבירעז זיא סע .זיוה ןטשרעטנּוא
 =ַאמיסקַאמ ַא טימ ןטציוטסיורַא ָאד ןעמ ףרַאד יצ ,עגַארפ ַא
 ןזעוועג טינ טלָאװ יצ ןּוא עיצַאּפיטנַאמע ןּופ םַארגָארּפ רעל'
 .טינרָאג רעדייא סעּפע ןעניוועג ּוצ רעסעּב

 .ןדיי רעד ןּופ רעטכעװ רעקידנסיורד רעד רעּבָא
 ,טנעעג ךעלטייד טָאה - רערעטלע רעד דימסדלָאג -- עגַארפ
 ,עשירַאטנעמַאלרַאּפ ךיז רַאפ ןרעדָאפ ןדיי יד זַא ,טרעפ
 טינ זיא עגַארּפ יד .טזטכער ערעדנַא על ַא ךיוא יװ
 :עג רעשידיי רעקיטסלָאמעד רעד רַאפ ןזעװעג רָאלק ױזַא
 ףָא דרַאּב, םעד םּורַא טריּפּורג ךיו טָאה סָאװ ,טּפַאשלעז
 ןּוא ןטסילַאמיסקַאמ ןזעװעג ןענייז ןטרָאד ךיוא ".סיטּויּפעד
 :ַאּבכײלג עלופ טרעדָאּפעג ןּבָאה עטשרע יד ;ןטסילַאמינימ
 :ערגַאּב ּוצ טיירג ןזעװעג ןענייז עטייווצ יד ןּוא גנּוקיטכער
 .עטנָאמ טָאה 1832 ןיא .סעיסעצנָאק עסיוועג טימ ךיז ןצינ
 טימ גנּוריגער רעד ּוצ טדנעװעג ךיז ערעדנַא ןּוא ערַאיפ
 טָאה רע .ןעמרָאפער עניילק עסיוועג ןגעװ גָאלשרָאפ ַא
 טכער סָאד ןּבָאה ןליװ ןדיי יד זַא ,טקרעמַאּב ייּברעד רעּבָא
 .,(טפטנעמַאלרַאּפ ןיא טלייוועג ןייז ֹוצ

 סָאװ ,ץעזעג ןדעי ןּופ ןענעייל עטשרע סָאד יװ תֹויה
 טרעװ ,זיה ןרעכעה םעניא זױה-ןטַאטוּפעד םענּופ טמּוק
 .ַארּפ רעשידיי רעד ךיוא זיא ,עיסּוקסיד ַא ןָא ןעמּונעגנָא
 טסוגױא ןטשרע םעד .ןרָאװעג ןעמּונעגנָא ָאד תליחּת טקעי
 ,גָאלשרָאפ םעד ןגָארטעגנײרַא ילסקעּב טרָאל טָאה 3
 -ידיי ןּופ טקציָארּפ םעד ןענעייל ּוצ ןּביױלרעד לָאז ןעמ זַא
 יבץרע רעד .לָאמ ןטײװצ םּוצ גנּוקיטכערַאּבכײלג רעש
 קויד רעד ,רעטסעקישט ןּופ ףָאשיּב רעד ,ןילּבּוד ןּופ ץָאש
 ןגעק .(ס?גָאלשרָאפ םעד טקידייטרַאפ ןּבָאה סקעסַאס ןּופ
 רעד ןּוא ןָאדנָאל ןּופ ףָאשיּב רעד ןטָארטעגסױרַא זיא יז
 ויא ןָאטגנילעװ ףָא קּויד רעד .ַאיסלעשטניװ ןּופ טשריפ
 רַאפ קידנטלַאה ,גָאלשרָאּפ םעד ןגעק ןטָארטעגסַײזרַא ךיוא

 4 דַאלגנע ןיא עיצַאֿפיסנַאמע רעשידיי רעד רַאפ ףמַאק םענופ עֹזַאפ עטייווצ יד

 -עג ךעלטסירק ַא ןיא ןטסירק:טינ ןזָאלּוצניײרַא קיסַאּפ טינ
 ןּבָאה גָאלשרָאפ םעד ןעמיטשּפָא םייּב .זיוה שירעּבעגצעז

 .(30 רַאפ 54 ןּוא ןגעק 104 טגָאזעגסיױרַא ךיז
 ןגיואוװַאּב טָאה גנומיטשּפָא רעד ןּופ טַאטלּוזער רעד

 ,ןטסעטָארּפ ןקישוצניירַא דנַאלָאה ןּוא דרָאפילק ןדרָאל יד
 :ָאמ צזציגילער זַא ,ןכָארטשעגרעטנּוא ןּבָאה ייז עכלעװ ןיא
 ןסילשּוצסיוא רַאפ תֹוּביס עקידנגּונעג ןייק טינ ןענייז ןוויט

 -עג זיא טסעטַארּפ רעד .טכער:רעגריּב ערעייז ןּופ רעגריּב
 טָאה גנּומיטשּפָא רעד רַאּפ לייו ,רעטצטרַאװרעמּוא ןַא ןזצוו

 יד ןּבעגפיוא ףרַאד ןעמ זַא ,טקירדעגסיוא ייז ןּופ רענייא ךיז

 ךיז טָאה ןּוא ,ןייגכרּוד טעװ גָאלשרָאפ רעד זא ,גנּונעּפָאה
 רעד זיּב ןעמענ טינ גנַאל טעװ סע זַא ,םעד טימ טסיירטעג

 םיא רַאפ ןּבָאה ןפָאשיּב ריפ תמחמ ,ןיײגכרּוד טצוװ גָאלשרָאפ

 ,עצנַאג סלַא ךריק עשינעקילגנא יד זיא ךָאד ,(31 טמיטשעג

 :עג ,תֹוחֹוּכ עװיטַאװרעסנָאק יד ףיוא טציטשעג ךיז טָאה סָאװ

 ןּופ ןעגנוכיירגרעד עסיורג יד ,ןעמרָאפער עיינ ןגעק ןזעוו

 ילֲאּפ ןשילגנע םעד ןיא ןקילָאטַאק יד ןּוא ןטנעדיסיד יד

 .לּוש ןכעלטלעװ םעד ןּופ עיצַאזילַאגעל יד ,ןּבעל ןשיט

 :עלקרַאפ ןּבָאה ןעמרָאפער עכעלנע ערעדנַא ךָאנ ןּוא ןועוו

 טימ ןעמַאזּוצ ךריק יד ּבױא .ךריק רעד ןּופ טכַאמ יד טרענ

 ןיא ןקריװ טנעקעג טינ ןּבָאה ןדרַאל עװיטַאװרעסנָאק יד

 רעבָא יז ןּבָאה ,ןטאטּוּפעד יד ןּופ ןיוה ןלַארעּביל םעד

 יו יד ןטלַאהעגּפָא עקַאט ןּבָאה ןּוא ןטלַאהּפָא טנעקעג

 רעד ןיא גנּוגעװַאּב:םרַאפער רעד ןּופ גנּולקיװטנַא עקידרעט

 יעד ןּוא .ןדרָאל יד ןּופ זיוה םעניא - גנּוטסעפ רעקרַאטש

 =כיזרָאפ רעייז ןייז זּומ ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ייז ןּבָאה רעּביר

 צלַא טינ ,(3נ םזילַארעּביל ןּופ געװ םעד ןדיימסיוא ןּוא קיט

 טימ קימיטשנייא ןזעוועג ןענייז ךריק רעד ןּופ רעייטשרָאפ

 ןזעװעג טייצ רענצי ּוצ ןיוש ןענייז סע .גנולעטש ןימ אזא

 רעד ,ילטײװ ר"ד יו ךריק רעד ןּופ רעייטשרָאּפ עכלעזַא

 ךריק יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,ןילּבּוד ןּופ ףַאשיּב-ץרע

 :רָאפ יד טָא ןשיװצ .גנּוריגער יד ןסּולּפנײאַאּב טינ ףרַאד

 רַאפ רעגנעהנָא ןענּופעג ןדִיי ןּבָאה ךריק רעד ןּופ רעייטש

 .ףמַאק רצייז

 ןיירַא טייג ףמַאק רעד זַא ,רָאלק ןרָאװעג ןיא סע

 גנּולעטש רעד ןיא גנורעדנע ןַא רָאנ .עזַאפ רעיינ ַא ןיא

 טָאה "סירָאט, עװיטַאװרעסנַאק יד דצמ עגַארפ:ןדיי רעד ּוצ

 גנּולקיװטנַא רעקידרעטיײװ רעד רַאפ ןפלעה סעּפע טנעקעג

 רצננעק יד .עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד רַאפ ףמַאק םענּופ

 ןּבָאה ןדרָאל יד ןּופ זה םעניא עיצַאּפיסנַאמע רעד ןּופ

 טקּוקצג ןּבָאה יז .קיטכירפיוא ןּוא ןּפָא ףמַאק רעייז טריפעג

 יַאֹּב ַא ףיוא יװ ,עיצַאּפיסנַאמע ןּופ ןינע ןצנַאג םעד ףיוא

 רעד ןיא טכיוװעגכיילג םעד ןרעטשעצ ליװ סָאװ ,גנּוגעװ

 ידַארט עטלַא עריא טָאה עכלעװ ,טּפַאשלצזעג רעשילגנע

 רעקיזָאדרעד זיא ןדיי עשילגנע יד רַאפ .תודוסי עלענָאיצ

 רעד ןיא ןעגנירדניײרַא ןּופ עגַארפ ןייק טינ ןעוועג ףמַאק
 עגַארפ ַא לּכ.םדוק רָאנ ,טפַאשלעזעג רעשילגנע רערעכעה

 ײז ןּבָאה יױזַא .ץנַארצלָאטמּוא עזעיגילער יד ןפַאשּפָא ןּופ
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 יד ןענַאטשרַאפ ךיוא סע ןּבָאה ױזַא ןּוא ןענַאטשרַאפ סע
 ,ןיימ:טרּופקנַארפ ןיא ןדיי יד ּב"צ יװ ,ןדיי עשילגנע-טיג
 תבוטל טעּברַא ןייז רַאפ ןטנערג טקנַאדעג ּוליפַא ןּבָאה סָאװ
 .::טלעװ רעצנַאג רעד ןּופ ןדיי יד ןּופ ןעמָאנ ןיא ןדיי יד

11 

 :ףילג רעשידיי רעד רַאפ ףמַאק רעקיצניגמּוא רעד

 יד טכַאװשענּפָא טינ רעּבָא טָאה 1822 ןיא גנּוקיטכערַאּב
 לַאפכרּוד רעד ,טרעקרַאפ ,תוהוּכ עכעלטּפַאשלעזצג טשידיי

 לָאז סָאװ ,טעּברַא רעיינ ןּוא רעשירפ ַא ֹוצ ןגױאווַאּב טָאה

 ךיז רַאפ ןּברעװרעד ּוצ עּבַאגפױא יד ןלעטש ךיז לֹּכ-םדֹוק
 טָאה סע ,צעיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד ןגעק ןצנייז סָאװ ,יד

 םעד טַאהעג טָאה סָאװ ,טּפַאשלצזעג עיינ ַא טצדליּבעג ךיז

 .ילָאּפ ןעמּוקַאּב ּוצ ,-,ןעמָאנ ריא ןּופ סע טעז'מ יװ ,קעווצ
 "ןדיי עשילגנע יד רַאפ טכער עכעלרעגריּב ןּוא עשיט
 (106 2590018?ו0ח !סז 08242!תֹותט 10; 80105ה 665
 6160/| 21906פ9 8ת0 1:10616269). זיא טפַאשלעזעג יד

 .דנַאטש-לטימ םענּופ ןדיי רענָאדנָאל ןּופ ןענַאטשַאּב
 ןּבָאה ןעװָא ןַאװ ןּוא דימסדלָאג רערעגניי רעד
 .ַאֹּפ וצ ידּכ .רעדילגטימ עטסקיטעט עריא ּוצ טרעהעג

 .לעועג יד טָאה עיצַאּפיסנַאמע ןּופ עיידיא יד ןריזירַאליּפ
 -ירַאטנעמַאלרַאּפ רעד ןגעװ טכירַאּב ַא ןּבעגעגסױרַא טּפַאש

 ןּופ ןטסקעט יד קידנּבענוצ ,1833 ןּופ עטַאּבעדןדיי רעש

 יװ ,ךרָאכילק ןּוא דנַאלָאה ןדרַאל יד ןּופ ןטסעטָארּפ יד

 רַאי םענעי ןענייז סָאװ ,סעיציטעּפ יד ןּופ המישר ַא ךיוא

 .(34 טנעמַאלרַאּפ ןיא ןוָאװעג ןגָארטעגנײרַא

 ךיז םידיחי ךיוא ןּבָאה טּכַאשלעזעג רעד רעסיוא

 ?ןדיי יד טייקכעלטנפע רעד רַאפ ןכַאמ ּוצ רָאלק ןעמּונעג

 ,ןטנעמּוגרַא יד טרזחעגרעּביא רעדיװ טָאה ּוגַאטנָאמ .עגַארפ

 לָאמנייק ןענייז ןדיי זַא ,גנוניימ יד זיא סע קיטכיר:טינ יו

 ןענייז - טגָאזעג רע טָאה - ןדיי ג עטמַאַאּב ןייק ןזעװעג טינ

 ּוצ קיטכיר טינ זיא סע ןּוא דנַאלגנע ןיא עדמערפ ןייק טינ

 רעטקַארַאכ ןכעלטסירק םעד ןרעטשעצ ןלעוו יז זַא ,ןעניימ

 :ָארּב ַא ןיא טָאה זלָאק ןָאשזד רעסיוועג ַא .(3? טנעמַאלרַאּפ ןּופ

 ןזיײװסיורא ןלָאז יז זַא ,ןטסירק יד טרעדָאפעגפיוא רּוש

 -יירפַאּב טציא ןלעװ ייז סָאװ ,טימרעד טייקכעלטסירק רעמ

 רעמינָאנַא ןַא .(46 עגַאל רעזָאלטּכער רעַײז ןּופ ןדיי יד ןע
 =סיה יד ןּביושַאּב רּושָארּב רעלעיצעּפס ַא ןיא טָאה רּבחמ

 ,טקרעמַאּב טָאה רע .דנַאלגנע ןיא ןדיי יד ןּופ עגַאל עשירָאט

 ןיא ןדיי ַא ,ןּבײלקּוצסיױא טּכער סָאד ןּבָאה ןטסירק יד זַא

 ּוצ ןטײקירעװש ןּבָאה ןלעװ ןדיי יד רעּבָא ,טנעמַאלרַאּפ

 ףרַאד סָאד .העּובש רעזעיגילער רעד ּבילּוצ ןטַאטּוּפעד ןרעוו

 ןייק טינ טָאה גנּוריגער עשילגנע יד לייו ,ןייז טינ רעּבָא

 ענַארפ יד ףרַאד רעּבירעד ןּוא ךריק רעד טימ תוכייש םּוש

 ַא יװ טינ ןרעװ טכַארטַאּב גנּוקיטכערַאּבכײלג רעשידיי ןּופ

 טקידנערַאפ רע .רעשיטילַאּפ ַא יװ רָאנ ,ןינע רעזעיגילער

 עקיטציא יד ןטלַאהנָא זַא ,קנַאדעג םעד טימ רּוׁשַארּב ןייז

 486 דנַאלגנע ןיא עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד רַאּפ ףמאק םענּופ עזַאּפ עטייווצ יד

 גנּוקירדרעטנּוא ןריזילַאגעל טניימ ןּבעל ןשידיי ןּופ םרָאפ
 ,(3?עיצַאטַאולּפסקע ןּוא

 טָאה ףמַאק רעד ןּוא 1834 ראי סָאד ןעמוקעג זיא סע

 -ַאב ןּבאה סָאװ ,טנעמעלע יד .ןּבױהעגנָא יינספיוא ךיז
 ףןדיי ןגעװ גָאלשרָאפ םעד ןּופ לַאּפכרּוד םעד טסּולּפנײא

 שיגרענע רעטייוו ןּבָאה ,ןדרָאל יד ןּופ זה םעד ןיא טכער

 ןייז ןטלַאהעגנָא טָאה רעטסינימ:רעימערּפ רעד .טעּברַאעג

 ןייז .(:?עגַארפ רעצנַאג רעד ּוצ גנּואיצַאּב עקיטליגכיילג
 ּבילּוצ ךעלדנעטשרַאפ ןזעוועג לָאמ סָאד זיא טייקיטליגכיילג

 עשידנעלריא יד .ללכּב גנּוריגער רעד ןּופ ךיז ןעלקַאװ םעד

 יד ןזעװעג ןענייז רעטעּברַא יד ןּופ האנש יד ןּוא עגַארפ

 .ײרג דרָאל ןּופ טעניּבַאק ןרַאפ ןעגנורעטש עקיטכיוװ ייווצ

 די ןגעװ גָאלשרָאפ םעד ןּופ רעציטשרעטנּוא רעד
 טימ ךיז רעמ ןסָאלשַאּב טָאה ,ילסקעּב דרָאל ,טכער עש
 זַא ,טּביױלגעג טינ טָאה רע .ןעמענרַאפ ּוצ טינ עגַארפ רעד

 ןריגַאער שרעדנַא לָאמ סָאד טעװ ןדרָאל יד ןּופ זיוה סָאד

 דרָאל םעד ןּופ גנּולעטש עקיזָאדיד .(39 גָאלשרָאפ םעד ףיוא

 זיא טציא זא ,ןעניז םעד ןיא ןרָאװעג טשטייטעגסיוא זיא

 רעשידִיי רעד ןּופ ןעמרַאפער עלַאקידַאר רַאפ טייצ יד טינ

 צניילק ןעניוועג ּוצ ןּבערטש זּומ ןעמ זַא רָאנ ,גנּוּבעגצעזעג

 -רַא רעײז ּוצ ןטָארטעגּוצ ןענייז ןטסילַאמינימ יד ,תוחנה
 .דלָאג טימ ,ןטסילַאמיסקַאמ -- רעּוט:ללּכ עשידיי יד .טעּב

 רעטייװ טריפעגנָא ךיוא ןּבָאה ,שארּב ןרעטלע םעד דימס

 טנעמַאלרַאּפ ןיא זַא ,טעּברַאעג טָאה דימסדלָאג .ףמַאק רעייז

 ןקירד סָאװ ,סציציטעּפ רעמ סָאװ ןרעװ ןגָאוטעגנײרַא ןלָאז

 ענייא .ןכַאמ עשילגנע עטיירּב יד ןּופ ןשמנואװ יד סיוא

 ןרָאװעג טקישצגניײרַא זיא עיציטעּפ עשיטסירעטקַארַאכ אזא

 ןשיװצ ,רעגריּב 6110 ןּופ ןּבירשעגרעטנּוא ,גרּוּבנידע ןּופ
 ףָאשיּב 1 ,ןטַאקָאװדַא 19 ,טַאר-טָאטש ןּופ רעדילגטימ 33 יז

 .םיחלג 26 ןּוא
 ,ןגָאלשעגרָאפ טנערג טָאה 1834 לירּפַא ןט24 םעד

 -ימָאק ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז לָאז זיוה-ןטַאטּוּפעד סָאד זַא

 יד עגונּב עיצולָאזער ַא ןטעּברַאטױא לָאז סָאװ ,עיס

 זיא גָאלשרָאפ רעד .(!?דנַאלגנע ןיא רענַאטרעטנּוא עשידיי

 :ָאזער יד ןגָארטעגנַײרַא טָאה טנערנ ןּוא ןרָאװעג ןעמ:נעגנָא
 -וּפעד יד ןּופ זיוה םצד ןיא ןעגנַאגעגכרּוד זיא יז .עיִצּול

 :לעזיד טימ טרירעּפָא טָאה ןעמ ,ןטייקירעװש םּוש ןָא ןטַאט

 ןּבָאה רענגעק יד .קירּוצ רָאי ַא טימ יװ ,ןטנעמּוגרַא עקיּב
 ןזָאלרעד טינ טעװ ןדרָאל יד ןּופ זיוה סָאד זַא ,טּבױלגעג

 רעשילגנע רעד ןּופ רעטקַארַאכ ןכעלטסירק םעד ןכעוװשרַאפ ּוצ

 םימעט עלענָאיציזָאּפָא:ןייר ּבילּוצ רעּבָא ,(41 עיצּוטיטסנַאק

 יד ןסילש לָאז ןעמ :ַא ,ןגָאלשעגרַאפ רענגעק יד ןּבָאה

 ויא גָאלשרָאפ רעד .ןײגרעדנַאנּופ ךיז ןּוא גנּולמַאזרַאפ

 .(42 ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא רעּבָא
 ןיא ןעמּוקעג יינ'ס ףיוא זיא ענַארפ עקיזָאדיד ןעוו

 עקיּבלעזיד ןזיװעגסױרַא ךיז ןּבָאה ,ןדרָאל יד ןּופ זיוה םעד

 ןעמ טָאה ךעלנטייװעג יװ .1833 רָאי ןיא יװ ןטייקירצווש
 ןּופ רענגעק יד .(:טדערעג טינ רָאג ןענעייל ןטשרע םייּב
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 רערענעלק ץלַא רעד ןיא ןעעזעג ןּבָאה ץצועגןדיי םעד
 צנַארפ-ןדיי יד זַא ,ןמיס ַא סעיציטעּפ עטקישעגּוצ ןּופ לָאצ
 טינ ײז ןּבָאה רעּבירעד .(4:ןעמעװ קיצניװ טריסערעטניא
 יא סע ןעװ רעּבָא .תונשקע-ףמַאק ןימ אזַא ןזיװעגסױרַא
 ןעװעג ףמַאק רעד ןיוש זיא ןענצייל ןטייויצ םּוצ ןעמּוקעג
 =ניו ןּופ טשריפ ,ירעּבסעמלַאמ ןּופ טשריפ .תונמחר ןָא
 ןופ ףָאשיּבצרע ןּוא רעטסנימטסעוו ןּופ זיקרַאמ ,ַאיסלפשט
 טקעיָארּפ םעד ןגעק ןטָארטעגסױװַא ןענייז ירעפסעטנאק
 טינרָאג טָאה סע .עיצַאּפיסנַאמע רעשידי רעד ןּופ
 ןּוא ילסקעּב דרָאל םעד דצמ גנּוציטשרעטנּוא יד ןפלָאהעג
 .שרָאפ רעד זיא לָאמ סָאד ךיוא .רַאנדַאר ןּופ טשריפ םעד
 .4?ןדרָאל יד ןּופ זיוה םעד ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא גָאל
 ןדרָאל יד ןסערעד ןּבױהעגנָא ןיוש טָאה ןינע רעצנַאג רעד
 :רַאפ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סע .זוה ןטשרעּבױא םעד ןּופ
 ,ןצעועג יינ'ס ףיױא ןעמענפיוא ןגעק גנומיטש יד ןקרַאטש
 .ןלַאפעגכרּוד לָאמ רָאּכ ַא ןיוש ןענייז סָאװ

 ןגעװ גָאלשרָאפ םעד ןּופ לַאפכרּוד ןטימ לעלַארַאּפ
 ,יּבַאק רעלַארעּביל רעד ןלַאפעג ךיױא זיא טכער עשידיי
 .ןדיי רעד רַאפ ּפַאלק רעסיורג ַא ןזעװעג ןיא סָאד .טענ
 יד ןּופ טייקינייא:טינ יד קידנעעז ,גיניק רעד .עגַארּפ
 ,קיטילָאּפ רעײז ןּופ רענגעק ַא קידנעייז ןּוא ןלַארעּביל
 ןרימרָאפ לָאז וע ,ןָאטגנילעװ דרָאל םעד ןפּורעג טָאה
 םעד ןעמּונעגנָא טָאה ןָאטגנילעו .טעניּבַאק םעיינ א
 טרַאװעג טָאה רע לייו ,קילײװטײצ רָאנ גָאלשרָאּפ
 ידּכ ,העיסנ ןייז ןּופ ןרעקקירּוצ ךיז טעװ ליּפ רעס זיּב
 דרָאל ;טעניּבַאק ַא ןריאּורטסנַאק ּוצ םיא ןּבעגּוצרעּביא
 טעניּבַאק ַאזַא חוּכּב טליפעג טינ ךיז טָאה אפּוג ןָאטגנילצװ
 יד ןעמענרַאפ ןיילַא קילייװטייצ טזּומעג טָאה רע .ןפַאש ּוצ
 טײטַאּב טָאה סָאװ ,טעניּבַאק םעניא ןטמַא לָאצ עטסערג
 .ּורטסנָאק ךיז טָאה גנּוריגער עיינ יד .רּוטַאטקיד ַא טעמּכ
 יד רָאנ רעּבָא ,ןעמרָאפער ןופ םַאוגָארּפ ןפיוא טריא
 טרעהעג טינ טָאה עגַארפףדי יד ;עקיטױנ:טגנידַאּבמּוא
 סע עכלעוו טימ ,ןעמעלּבָארּפ עשיטילָאּפ עקיטיונ יד טָא ּוצ
 ןענייז םירבח סנָאטגנילעװ .,ןעמענרַאפ ּוצ ךיז יאדּכ זיא
 'ד ,ןעמרָאפער ענײל ק ןּופ רעגנעהנָא ןועװעג עלַא
 יער עלַאּפיצינּומ עטײר ּב טרעדָאפעג ןּבָאה רעּבָא טעטש
 ןלַאװ יד ייּב עיגרענע רעייז ןזיװַאּב ןּבָאה ייז ןּוא ןעמרָאפ
 יד ןיא ןלַאפעגכרּוד ןענייז רעגנעהנָא סליּפ ןעװ ,1835 ןּופ
 ,טנעמַאלרַאּפ ןיא ןלַאװ יד ברע ןלַאװ:טָאטש

 רעד ןּוא רעימערּפ ןרָאװעג ליּפ זיא טייצ רעד ןיא
 טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה ןלַארעּביל יד ןּוא םיא ןשיװצ ףמַאק
 סױרַא ליּפ זיא ףמַאק ןקיזָאדמעד ןּופ .אפּוג טנעמַאלרַאּפ ןיא
 ןּופ ךשמ ןיא .ןרינגיזער טזּומעג טָאה ןּוא רעטגיזַאּב א
 ףדיי יד זיא ,טריגצר טָאה ליּפ סָאװ ,טייצ רעצרּוק רעד
 .ןרָאװעג טרירַאּב טינ ּוליפַא עגַארּפ

 דרָאל טימ טעניּבַאק רעיינ ַא טעדליּבעג ךיז טָאה סע
 יַאק םעד ןיא .4?רעטסינימ:רעימערּפ סלַא ןרָאּבלעמ

 ןיא עיגרענע עצנַאג יד ,ןלַארעּביל ןײרַא ןענייז טעניּב
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 רעד ןרָאװעג ןּבעגעגּפָא ןעגנוציז:טנעמַאלרַאּפ יד תעּב
 .טָאטש יד ןּופ עגַארּפ רעד ןּוא עגַארּפ רעשידנעלריא
 ןלארעּביל יד ןּבָאה גָאלשרָאפ ןדעי רַאפ טעמּכ .ןעמרָאפער
 טפמעקַאּב ןּבָאה ןרָאטַאװרעסנָאק יד .ןפמעק קרַאטש טזּומעג
 ןדרָאל יד ןּופ זיוה סָאד .ןלַארעּביל יד טירט ןּוא טירש ףיוא
 ןזעװעג םרוג טָאה סָאד .טעװענַאשעג טינ ךיוא יז טָאה
 ןּופ ןטלַאהענּפָא ךיז ןּבָאה רעריפ עלַארעּביל יד זַא ,ּוצרעד
 טינ ,טכער עשידיי ןגעו גָאלשרָאפ םעד ןגָארטנײרַא
 ךיז טָאה רעטסינימ:רעימערּפ רעד סָאװ ,ףיורעד טקּוקעג
 ,(גז גָאלשרָאפ ןרַאפ טגָאזעגסױרַא ךעלטנעפע

 ןעמ טָאה טנעמַאלרַאּפ ןּופ סעיסעס יד ףיוא ּביוא
 טזַאלעג רעּבָא ךיז טָאה ,טדערעג טינ עגַאופ-ןדיי רעד ןגעוו
 ,4!סנָאמָאלַאס דוד .ןסירד ןּופ םיטש עשידיי יד ןרעה
 ּוצ טָאה ,רעוט-ללּכ עשידיי יד ןשיווצ רּוגיִּפ ערעלּוּפָאּפ ַא
 :ךס ןימ ַא זיא סָאװ ,רּוׁשָארּב ַא ןּבעגעגסױרַא רָאי םענעל
 רעשידיי רעד רַאפ גנּוגעװַאּב רעקיטציא זיּב רעד ןּופ לּכה
 ,ףמַאק םעיינ ַא ןּופ גָאזנָא ןימ ַא ךיוא ןּוא עיצַאּפיסנַאמע
 :רעד ןיא .(491826 ןיא ןּבױהעגנָא תמאּב ךיז טָאה סָאװ
 םעד ןופ ןטנעמּונרַא יד רעּביא רע טיג רּוׁשֲארּב רעקיזָאד
 טלַאפ דיי רעד זַא ,ןָא טזייוו ןּוא ןָאדנָאל ןּופ ףָאשיּבצרע
 ,םעד קנַאדַא רָאנ טּפַאשלעזעג רעד ןופ גנּוניײמ רעד ןיא
 .ּוגרַא יד ןזעװעג זיא סָאד .זָאלטכער שיטילָאּפ זיא רע סָאװ
 סנָאמָאלַאס .דנַאלגנע ןּופ סַאלק.לטימ ןשידיי ןּופ עיצַאטנעמ
 טָאה ןקילָאטַאק יד טפדורעג טָאה ןעמ תעּב זַא ךָא טזייוו
 יד :טרעקרַאפ ןזיִא טציא ןֹוא - ןדיי יד טרירעלָאט ןעמ
 .גַאּב עלא ןּופ טײרפַאּב ןענייז ןטנעדיסיד ןּוא ןקילָאטַאק
 .זָאלטכער ץלַא ךָאנ ןענייז ןדיי יד ןגעקַאד ,ןעגנוצינער

 .עגסיוא 1835 רָאי ןיא זיא טנָאמַאלַאס רעקיזָאדרעד
 זיא רע רעּבָא ,טַאר:טָאטש רענָאדנָאל ןיא ןרָאװעג טלייוו
 ןזעוועג זיא רע לייוו ,טמַא םעד ּוצ ןרָאװעג טזָאלעגּוצ טינ
 יד ןּוא ןדיי יד זַא ,ּוצרעד טכַארּבעג טָאה סָאד .דיא
 רעשיגרענע ןריפּוצכרּוד ידּכ ןקיניײארַאפ ךיז ןלָאז ןלַארעּביל
 ןּבָאה ייז .עיצַאּפיסנַאמע דעשידיי רעד רַאפ ףמַאק םעד
 ,גנּוריגער רעד ןּופ העּפשה רעד ףיוא טזָאלרַאפ ליפּוצ ךיז
 -ּוצכרּוד ייעס ףיוא ןעמונעגרעטנּוא ךיז 1836 ןיא טָאה סָאװ
 ךיז טָאה סע .טנעמַאלרַאּפ ןיא גָאלשרָאפ ןשידיי םעד ןריפ
 ןּוא טעּברַא רעצנַאג רעד ןיא טײקכַאװש ַא טליפעג רעּבָא
 עשירַאטנעמַאלרַאּפ יד !ייּב גנומיטש ענעּבױהעג:טינ ַא
 .טימ יד ייּב .עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד ןּופ רעגנעהנָא
 לסיּבַא טּומ רעד זיא "סיט:יּפעד ףָא דרָאּב  םעד ןּופ רעדילג
 ןּופ געװ ןפױא ןקריװ ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה רע .ןלַאפעג
 ייפ םּוצ טעדנעװעג ךיז טָאה ןעמ .תונלדּתש עכעלנעזרעּפ
 ןעמונעגרעטנּוא ךיז טָאה רעכלעװ ,סייר רעטסינימ-ץנַאנ
 .ללּכ יד ןּוא גָאלשרָאפ םעד יינ סָאד ףיוא ןעגנערּבוצנײרַא
 ערעדנַא ןריריּפסניא ּוצ טגָאזעגּוצ ןּבָאה דרָאּב ןּופ רעּוט
 ,רעקיטילָאּפ

 .ַאס רעשיגרענע רעד טָאה טייצ רעקיּבלעז רעד ןיא
 רעד ּוצ טדנעװעג ךיז רּוׁשָארּב רעײנ ַא ןיא סנָאמָאל
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 -- ןדיי יד .עגַאל עשידיי יד ןרעסעּברַאפ ןגעװ גנּוריגער
 ןּופ רעגריּב ערעסעּב ןרעװ ןלעװ -- ןזיװעגנָא רע טָאה
 יד .ןפַאשּפָא ןעגנּוצינערגַאּב יד טעװ ןעמ ּבױא ,דנַאלגנע
 ןענייז ןדיי עשיזיוצנַארפ יד זַא ,ןיא ּוצרעד היאר עטסעּב
 ,סןלױּפ ןיא ןדיי יד יװ ,רעגריּב ערצסעּב

 טינ ךיז טָאה ףמַאק רענעמּונעגפיוא רעיינ רעד
 :ַאלרַאּפ ןיא .ןטנעמָאמ עשירפ םּוש ןייק טימ טנכייצעגסיוא
 ,טייצ ַא ןיא טכַארּגעגנײרַא גָאלשרָאפ םעד ןעמ טָאה טנעמ
 ןריפ ּוצ טײקכעלגעמ םּוש ןייק ןועװעג טינ זיא סע ןעװ
 רעד רַאפ ףמַאק םעד טָאה זױה-ןטַאטוּפעד ןיא .עטַאּבעד ַא
 ןענײז סע ."רעלסנאשט, רעד טריפעגנָא עיצַאּפיסנַאמע
 עכלעװ ןשיװצ ,סעיציטעּפ יײר ַא ןרָאװעג טכַארּבעגנײרַא
 טנזיוט ײװצ ןּופ עיציטעּפ יד טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סע
 :נַאמע רעשידיי רעד תבוטל דנַאלרצדנַאס ןּופ רעניואוונייא
 ןָאסּפמָאט ןַאמטַאר רעװיטַאװרעטנָאק רעד סָאװ ,עיצַאּפיס
 רעד זיא 1836 טסוגױא ןט3 םעד .(:1טכַארּבעגנײרַא טָאה
 םּוצ ןרָאװעג טנעיילעגרַאפ טכער עשידיי ןגעװ גָאלשרָאפ
 .עגכרּיוד רע זיא םּורַא געט עכעלטע ןיא ,(6:לָאמ ןטייװצ
 ןרָאװעג טנעיילעגרָאפ זיא ןּוא ;:5 עיטימָאק רעד ןיא ןעגנַאג
 .עג ןּבילּבעג זיא זיוה.ןטַאטּוּפעד סָאד .(:+לָאמ ןטירד םּוצ
 םעד טריפעגכרּוד טָאה ןּוא גנוריגער רעלַארעּביל רעד יירט
 .עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד רַאפ גָאלשרָאפ

 עײנ ַא ןעװעג קיטיונ זיא סע ןעװ ,טייצ רעד ןיא
 זױה םעד ןיא גָאלשרַאֿפןדיי םעד רַאפ גנּומיטש עקיצניג
 .עמ ַא ןעמּוקַאּב ילטייוו ףָאשיּבצרע רעד טָאה ,ןררָאל יד ןּופ
 ךיז ןּבָאה יז ןכלעװ ןיא ,ןדיי עּפּורג ַא ןּופ םּודנַארָאמ
 רעּבָא ןיוש זיא סע .עגַאל רערעװש רעייז ףיוא טגָאלקַאּב
 ּוצ קשה סיורג ןייק ןּוא עיסעס רעד ןּופ ףֹוס םּוצ ןזעוװעג
 ָאד .טַאהעג טינ ןדרָאל יד ןּבָאה עגַארּפ-ןדיי יד ןריטַאּבעד
 טנעקעג ןּוא קרַאטש טליפעג ןרָאטַאװרעסנַאק יד ךיז ןּבָאה

 20 דנַאלגנע ןיא עיצַאּפיסנַאמע רעשידִיי רעד רַאפ ףמַאק םענּופ עזַאּפ עטייווצ יד

 רעלַארעּביל רעכַאװש רעד ןּופ גָאלשרַאפ ןדעי ןפרַאװּפָא

 סע זַא ,ןסיוו טזָאלעג ןעמ טָאה טלעװ רעד רַאפ .גנוריגער

 .ןגָאלשרָאּפ םּוש ןייק ןרעװ טכַארטַאּב טינ ללכּב ןיוש ןלעװ

 יקירּוצ יװ ,געװסיא רעדנַא ןייק ןּבילּבעג טינ זיא סע

 .(55 גָאלשרָאפ-ןדיי םעד ןעיצ

 רעשידײ רעד ןגעװ גָאלשרָאפ םעד ןעיצקירּוצ ןטימ

 ןופ דָאירעּפ רעטיײװצ רעד ךיז טקידנערַאּפ עיצַאּפיסנַאמע

 רעד טרצװ רָאי ןעצ עטסטנעָאנ יד ןּופ ךשמ ןיא .ףמַאק םעד

 ןּוא ןסעגרַאפ טעמּכ עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד ןּופ ןינע

 :.סעיצּוטיטסניא עשירעּבעגצעזעג יד טינ טריסערעטניא

 ןּוא רעמ ץלַא ןרָאטַאװרעסנַאק יד ןעניוועג טייצ רעד טימ

 טיהעגּפָא עקַאט ןּבָאה ייז ןּו דנַאל ןיא העּפשה יד רעמ

 ,ןעמרָאפער עכלצעזַא רָאנ ןזָאלכרּוד ןגעװ ּפיצנירּפ רצייז

 טרירעגנָא טינ טָאה עגַארפףדיי יד ."קיטיונ, ןענייז סָאװ

 ,קלָאּפ ןשילגנע ןּופ לייט ןסיורג ַאזא ןּופ ןסערעטניא יד

 .ָאּפ ןופ טיּבעג םעד ףיוא ןרעדנע סעּפע ןענעק לָאז סָאװ

 טנעקעג טינ עגַארפ-דיי רעד ןופ טָאה ןעמ לייו .קיטיל

 ןייק רַיא ןּופ ןעמ טָאה ,ןטנעצָארּפ עשיטילָאּפ ןייק ןעיצ

 ןיא טציא זַא ,רָאלק ןרָאװעג זיא סע .טכַאמעג טינ ןזעו

 לָאז סָאװ ,עיצַאּפיסנַאמע ףעלַאמיסקַאמ -ַאפ טייצ יד טינ

 סע רָאנ ,טקַא ןשירַאטנעמַאלרַאּפ יַא ךרּוד טקיטסעפַאּב ןייז

 ףליה רעד טימ ןצגנורעדָאפ עלַאמינימ ןּופ טייצ יד זיא

 ,ןעעזעג ןּבַאה ןטסילַאמינימ יד .תֹושְקֹּב ןּוא תונלדּתש ןיפ
 ףײר טעװ סע רעדײא ןּוא טייצ רעיו טמּוק טציא זַא

 עיצַאּפיסנַאמע רעלעיּפַיצנירּפ רעד ןּופ קנַאדעג רעד ןרעװ

 :ײװ לי ט תוחּפה לכל ןעמּוקַאּב ּוצ ןצימַאּב ךיז ןעמ ףרַאד

 .ענַאל רעשידיי רעד ןיא ןעגנּורעטכיײלרעד ןּוא תוחנה עז

 ןכַאמ ןּופ קיגעטַארטס יד ןדנעװנָא ןסָאלשַאּב ןּבָאה יז

 ןיא סע בא ,רענגעק יד ןּופ גנּוטסעפ רעד ןיא רעכצל

 ,ןעמענּוצניײא ןצנַאגניא גנּוטסעּפ יד הוּכ ןייק ָאטַינ
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 01 !מס /4580014000 1סז 02126תת8 107 {06 םזו0פמ
 )ם95 0101 206 קס101021 11909 26 ק11016969
 סמ 06142/4 1018851216ח162/5 1690600689 {ת6 }6658

 זסו/שוסת, סֶע !1עזמבת !1טזש112, 11016590/
 1167666 גמ 186 108106154/ 01 108408 08

 1833, ק. 7
 19) (5'001451014 1,614615, םענּופ ווירּב רעד
 ןּבָאה ןּבירשעגרעטנּוא .185 .ז ,ןטנערג ּוצ 1833 לירּפַא ןט1
 ,דימסדלָאג .ד .פ ,דימסדלָאג .ל .י :ערעדנַא ןשיװצ ךיז
 ,סנָאמָאלַאס דוד ,עטאכאמ השמ ,ערָאיפעטנַאמ השמ

 .ןעװָא ןַאװ דרַאנרעּב

 90) גת 527 6, ט. 17, ק- 205- 244.

 21} {סת4סמ 1165, 1832 לירּפַא ןט9
 29) ןז 4 ת5 4176, ט. 18, ק. 47--59.

 .סציציטעּפ יד טימ טרָאד עגַאלייּב עז (5

 24) 1128521/64, 9. 18, ק. 1251 --- 1252.
 .ןעמיטש 91 ןּופ טייהרעמ ַא טימ

 --1075 .ז ,19 .ֹּב 1833 ילּוי ןט22 םעד ,ןטרָאד 5
 .137 ןּופ טייהרעמ ַא טימ .2

 96) 8 םזווצמ }סש {ס 8ופ 06!161 ס0טמוזץעמסת,
 1060 1533, ק- 44

 27) (5'4014951010 1,611615, ןט30 ןופ ווירּב רעד
 ,92 .ז ,ילסקעּב דרָאל ּוצ ןדימסְדלָאג ןופ ,1833 יִלֹוי

 25) 8'100001611016 12181165) 0. 1, ק. 82.
 .ןילּבּוד ןּופ ילטייוו ףַאשיּבצרע רעד (9

 90) 102ת58164, ט. 20, ק. 221-255.

 951) (5'101657014 1,604675, ק. 1010 ןופ ווירּב רעד
 .ןדימסדלָאג ּוצ דנַאלָאה דרָאל

 29 ם64גת 686/68, 186 641004 210ט6-

 זמ6סתז; 601ת15פ0, 126 11ופוסזע 01 186 (ס0םטזס|ג
 01 82021204 6019 106 19 {ה 06ת!טזעי

 98) (5'301650010 1,61165, ןט2 ןּופ ווירּב רעד
 ,168 .ז ,1833 טסּוגױא

 84) 10602169 1 1מ6 110056 01 (20םוזמסמפ 4
 20501װ11סמ זמ קז6ק214110מ 10 1הס 1ת1/0400100 64
 ֹות 1םס 110ט56 01 1,069 סת 106 100110ת 01106 86-

 0004 1626/ת8 01 406 811 10 !6זגסט1חק 106 סועג1

 61540111165 01 186 1669, קי 0

 55) 84 1,66ז 1ס {מס 8194 66060606, 116 6
 םופתסק 07 (:010068516/ טקסח 106 םזמגמסוקהווסת 1
 {מס }סש9) סע 84811 א1024129, 1,00404 4

 36) ע/סםמ 6001659, 60296/6024008 ס0סמ 6

 222 דנַאלגנע ןיא עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי רעד רַאּפ ףמַאק םענופ עזַאפ עטייווצ יד

 01011 415201111169 01 106 4/105מ ןסש5פ,1.0ת4000 47

 ק. 104 81/תקחגזמ 1461500.
 57) גמ 2קק681 10 186 קט01/0 18 6021

 {86 ןסש5 1מ 002514612008 01 486 קס1סע
 ז6ז0סט1מַע 1061: 11421 615201110165. 00תנקזל,6,9

 4 1161 0151011021 5616 01 106 168106006 ות 85
 ססטתוזע !זסעו 1061 1181 56101621601 10 146 6

1 
 38) (5'10149/014 1,60615, םענּופ ווירב רעד

 .169 .ז ,ןדימסדלָאג ּוצ יירג דרָאל ןּופ ,1824 רַאּורּבעפ 6
 99) ה 2926, 0 21, ק. 291

 40) (5'401651014 1,606/5, ןופ וויוֹּב
 ,170 .ז ,ןעװָא ןַאװ ּוצ ןילקנַאופ ןּופ לירּפַא 9

 4: 1824 ת582176, עג 22, ק. 1373.
 .1350 .ז ,23 .ּב ,ןטרָאד (2
 .283-281 .ז ,ןטרָאד (
 031 ןּוא 40 .ז 24 .ּב ןטרָאד (4
 ,38 -- גַאלשרָאפ ןרַאפ 731 .ז ,24 .ּב ןטרָאד (9

 ,130 -- ןגעק
 ןועװעג זיא (1848 - 1779) ןרָאּבלעמ דרַאל (46

 רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעשילגנע רעד ןיא רּוגיִפ עקיטכיו ַא
 םיטש עטצעל ןייז זַא ,ןקרעמַאּב ּוצ יאדּכ זיא סע .טלעװ
 גָאלשרָאפ םעד תבוטל ןרָאװעג ןּבעגענּפָא זיא טיוט ןייז רַאפ
 .טכער עשידיי ןגעוו

 47) (5'101851014 1.600615, ןט2 ןּופ ווירּב רעד
 .171 .ז ,ןדימסדלָאג ּוצ ןרָאּבלעמ -רָאל ןּוּפ 1825 יַאמ

 ןעמּונרַאפ טָאה (1873 -- 1797) סנָאמָאלַאס דוד (48

 .טלעוו-ץנַאניפ רעשילגנע רעד ןיא ץַאלּפ ןקיטכיװ ַא
 49) /ג 588016 5121600604 סת 868211 01 תופ 12-

 )69וץ'פ פט6018)0 ק101655108 {מס ,6שוֿפמ 1618100,

 {,סם40מ 1835, ק. 35 ןּבירשעגרעטנּוא זיא עּבַאגסױא יד
 -- ןיוש עטייווצ יד ,5. 12. ןלַאיציניא יד טימ ןרָאװעג

 1021 5210ח10298-

 30) ?טז(םסנ (00956/0800ת5 סמ 26821/ 01 0פ

 ן1ג691ץ'פ פטס6015)1 ןק101698109 106 }6150 611210ת,
 טע 04918 5810:0045 0ת6 07 {16 5
 0/ !,סמססח 2864 240461696צ, 1,040 1836, ק. 1

 (הקקסתסֹוא 00012/0/ת2 (221מ5 226 106018ז20025)

 5!) 216610410, ס. 1

 59) 1 ג מ 8 2ז 6, ט. 35, 1865 -- 1875.
 .22 - ןגצק ,39 ןעועג ןענייז גָאלשרָאּפ ןרַאפ

 .1836 טסוגיױא 12 םעד ,1210 .ז 35 ּב ןטרָא ד (5
 .3 - ןגעק ,42- גָאלשרַאפ ןרַאפ

 ,44 --גָאלשרָאפ ןרַאפ ;1238-1236 .ז ןטרָאד 4
 ,13 -- ןגעק

 1836 טסּױגױא 1פ םעד ,1318 .ז 35 .ּב ןטרָאד (ט5

 רעד



 1863 וופ דנַאטשפיוא ןשילױּפ םעד זיא ודיי

 (קרָאיײוינ) יקַצַאש בקעי ריד ןּופ

 יםיוא רעד טָאה ןדנַאטשפױא עשילױּפ עלַא ןּופ

 יד יײּב ײס לזמ ןטסערג םעד טַאהעג 1863 ןּוכ דנַאטש

 -ןראּומעמ יד ,ןטסירַאּומעמ יד ייּב ייס ןּוא רעקירָאטסיה

 יײ1 רעד ןיא ןא ,סיורג יוזא ןזיא םיא ןגעװ רוטַצרעטיל

 ףלעװק רעד טעמדיװעג ןיא עכלעװ ,עיפַארגָאילּביּב רע

 יז טמענרַאפ ,דנַאטשּפיוא ןקיזָאד םעד ןּופ רּוטארעטיל

 .:ןרעמּונ טרעדנּוה עכעלטע ןּופ ץאלּכ ןדילָאס ַא

 ַא 1863 רָאי סָאד זיא רעקירָאטסיה יד  ייּב ךיוא

 -ָאבישּפ ירעלא װ ןּופ קידנּבױהנָא .טמעט עטּבילַאּב

 יװ ,רעשרָאפ עטסײנ יד טימ קידנקידנע ןּוא יקסװָאר

 יד ןּבָאה ,ערעדנא ןּוא שזַאקָאט ,יקס װעשילאמ

 םעד ןגעװ ןלַאירעטַאמ ןּבילקעג ןּוא טשרָאפעג רעקירָאטסיה

 ןעמעלַא ייז ייּב ,ןלױּפ ןיא דנאטשפיוא ןשיגארט ןטצעל

 ,תמא .עלָאר-ײּב ַא רָאנ עגַארפױדי יד טליּפש רעּבַא

 ,ןטקַאפ ןּופ תורצוא ןפרָאװעצ ןעניז קרעװ ערעײז ןיא

 עלָאר רעד ּוצ תוכיש ַא ןּבָאה סָאװ ,ןעמענ ןּוא ןטַאד

 ןעלמַאז סָאד .דגַאטשפיוא ןתעּב ןדיי יד ןּופ גנּולעטש ןּוא

 ןּבױהעגנָא ךיז טָאה לַאירעטאמ ןשירײ ןקיזָאד םעד ןּופ

 ןענײז סָאװ ,ןעידּוטשירָאּפ רָאּפ יד .גנַאל טשינ טשרע

 ןּופ ךמס םעד ףיוא לייטנטסרעמ ,ןרָאװעג טכַאמעג ןיוש

 -עג ןזעװעג טשינ ךָאנ ןענייז ,ןלאירעטַאמ עטקורדעג יד

 עיפַארגָאנַאמ רעכילריפסיוא ןַא וצ ןטערטוצוצ ידּכ ,גונ

 ןּופ ןטעּברַא יד ןיא ,1863 ןיא ןדיי ןּופ עלַאר רעד ןגעװ

 .רד ,4קנערפ .נ .ע ,טװָאקּבָארַאק ,2ןיװרעמ

 עג טכעלטנפערַאפ ןיִא ערעדנַא ןוא 6 יקצא ש בקעי

 .לַאירעטאמ ןקיזָאד םעד ןּופ לײט רעניילק א רָאנ ןרָאװ

 ןוא רוטארעטיל-ןרַאומעמ רעד ןּופ לײט רעטסערג רעד

 יעֹר יד ןה ,עלַאגעל יד ןה -- עסערּפ עצנַאג יד טעטּכ

 ןרָאװעג טצּונעגסיױא טשינ טציא זיּב זיא -- ערענָאיצּולָאװ

 .דנַאטשפױא םעד ןּופ טנעמַאמ ןשידיי םעד רַאפ לעיצעפס

 ,(ץייוש) ליװסרעּפאר ןיא ייזּומ רעשיליוּפ רעלַאנָאיצַאנ רעד

 "ביּב רענַאלעגַאי יד ,ןירַאּפ ןיא קעטָאילּביּב עשיליופ יד

 :װעשַארק ןּופ וירּב טנזיוט רָאּפ ַא) עקָארק ןיא קעטָאיל

 ףלעװק ןופ עפש א ןגָאמרַאפ -- (ןיקסוָאנַאי ןּוא ןיקס

 ,קינטסעימאנ םענּופ ויכרַא רעקי;ָאמא רעד .,לַאירעטאמ

 ירֲאפ ,עשראװ ןיא ןטקַא-טּפיוה יד ןּופ ויכרַא -- טנייה

 ,לקיטרא םענּופ ףוס םּוצ עז עיפארגָאילּביּב ןּוא ןעגנוקרעמַאּב יד 4

 ןשכירעג:סגירק עשיסּור יד ןּוּפ ןלַאירעטַאמ יד טגָאמ

 םעד ןּופ ןלָאקָאטָארּפ יד ןּוא דנַאטשפױא םעד תעשּב

 עקיזָאד יד ןָא .ןטײצ ענעי ןּופ טַאר ןווישארטסינימדַא
 עכע .ריפסיוא ןַא ןּבירש ּוצ רעװש רעייז זיא ןלאירעטַאמ

 ,1863 .י ןתעּב ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןּופ עטכישעג
 עכלעװ ,ןטײקירעװש עשינכעט :ןייר יד רעסיוא

 .ד ,טעּברַא ןימ אזא ןּבײרש םייּב ןײז חצנמ ףרַאד ןעמ
 ןטימ ךיז ןענעקַאּב ּוצ ףיוא ןטעּברַארָאפ יד רעסיוא ,.ה

 ךָאנ ןארַאפ זיא -- ,טײצ רענעי ןּופ לַאירעטַאמ ןקיזיר

 סָאװ :עשיגַאלָאדָאטעמ ןייר א ,טייקירעװש ערעקיטכיװ א

 11863 ןּופ טײצ רעד עגונּב ןשרָאפ ךעלטנגייא רימ ןליװ
 סָאד !אפּוג דנַאטשפיוא םעניא ןדיי יד ןּופ עלָאר יד
 עכלעװ ,ןדיי ןּופ המישר א ןּבעג ןסייהעג ךאפנייא טלָאװ

 יד רצדָא ןפלָאהעגטימ םינפוא ענעדיישראפ ףיוא ןּבָאה
 ,רעײז לפייוצ ךיא .דגנּכש דצ םעד רעדָא ,ןקַאילֲאּפ

 ?לכּב ןעװעג ט;ָאװ ןעמענ ןּופ גָאלַאטַאק ןימ אזַא יצ
 ןשירָאטסיה א טַאהעג רע טלָאװ יצ ןּוא טנַאסערעטניא
 ןופ ךמס ןפיוא רָאנ ןעגנוריפסיוא ןכַאמ לייװ .טרעוו

 ןיא .,ןיז טשינ ןלָאז יז סיורג יװ ,תומישר עכלעזַא
 .שילאקיזיר טקנוּפדנאטש ןשיגָאלַאדָאטעמ .ןיר םענופ
 ןּופ דנַאטשפיױא ןתעּב ןדיי יד ןּופ עלָאר יד ןשרָאּפ

 =ײזלַא ,קידנעטשלופ ַא ןבעג -- ךעלטנגיא טניימ 3

 םעד ברע ןליױּפ ןיא ןּבעל ןשידי םעד ןּופ דליּב קיט

 ;דנַאטשפיױא ןכַאנ ןּוא דנאטשפיוא םעד תעשּב ,דנַאטשפיוא
 ןענײז סָאװ ,םידדצ עלַא יד ןופ גנואיצאּב יד ןרעדליש

 ןדי יד ןּופ גנולעטש רעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג
 ,טפאשלעזעג עשיליוּפ יד .ה .ד ,'עינַאטסווָאּפ רעד ּוצ

 ןדיי יד ,טּפַאשלעזעג עשיסּור יד ,גנוריגער עשיסּור יד
 גנואיצַאּב רעד ןיא .דנַאלסיוא ןיא ןה ,ןליוּפ ןיא ןה ,אפוג

 :סיױא ערעדנַא רָאג ןלעטשטסעפ ךיז ןזָאל דצ ןדעי ןּופ

 .ײשרַאפ ןּופ טַאטלוװער ַא ןענייז עכלעװ ,ןטקנוּפ:סגנַאג
 ינַא רָאג .ןטקילפנָאק עשיגָאל;עדיא ןּוא עלַאיצָאס ענעד

 ,"?טיור, יד עגַארפ-ןדיי רעד ּוצ ןגיױצַאּב ךיז ןּבָאה שרעד
 ףעיױּפ רעלַארטַײנ רעד ןּוא ,"עסייװ, יד - שרעדנַא רַאג
 יַאֹּב ןשיטילַאּפ ַא ףיוא יװ ,ןדיי םעד ףיוא טקּוקעג רָאג טָאה
 ןיא ןָאט ּוצ סָאװ ןָא םיא טגָאז רעכלעװ ,רעטעמָאר

 ,דנַאלסּור ןיא ךיוא ןעמ טעז עּבלעז סָאד .ןייג ּוצ ןיהּואװ

 טײהײרט ןדיי ןופ טרעדָאפעג טָאה גנּוריגער עשיסּור יד
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 טשינ טנעקרענא ןּבָאה ןלַארעּביל עשיסור יד .דנאלסּוד ּוצ
 עשילּפ יד ןֹּוּפ טכילפ יד ךיוא רָאנ ,טכער סָאד רָאנ
 ןּוא קלָאפ ןשילױּפ םעד טימ םענַײאניא ןײז ּוצ ןדײ
 סױרַא טשינ טייג יז ּביוא ,גנּוגעװַאּב רעשילױּפ רעד טימ
 :ָאיצַאנ א רַאפ ףמַאק ןלַאגעל ַא ןּופ ןצענערג יד ןופ
 רעשיסּור רעד ןּופ ןעמַאר יד ןיא עימָאנָאטױא רעלַאנ
 ןּבָאה ןטנעמעלע ערענָאיצּולַאװער עשיסּור יד .עירעּפמיא
 .עט ַא רָאנ ןא ,טּפָאהעג ןּוא ןליּפ ןפלַאהעגטימ װיטקַא
 ַא ןעגנערּב ןעק דנַאלסּור ןּוּפ גנּוכַעװשּפָא עלַאירָאטיר

 :ָאיצולַאװער ןימ ַאזַא ראפ .קלָאפ ןשיסור ןרַאפ העושי
 רעדנַא ןַא טרעדָאפעג ןיוש ךיז טָאה גנּולעטש רערענ
 םעד ןיא ןדיי יד ןּופ טעטיויטקא רעד ןּופ גנוצַאשּפָא
 רעלַארעּביל רעד ייז רַאפ זיא רעּבירעד .דנאטשפיוא
 :פיוא ןטימ ןעיצטימ טזָאלעג ךיז טָאה רעכלעװ ,טנעמעלע
 .ַאּפ טָאה סָאװ ,טנעמעלע ןַא ןתמא ןיא ןעװעג ,דנַאטש
 ,לשמל ,ןריזילַאנַא רימ ןעװ .דנַאטשּפיוא םעד טריזילַאר
 םעד עגונּב ןדיי עשיעּפָאריײא-ברעמ יד ןּופ גנּולעטש יד
 ,דנאל ןדעיןיא רַאנ טשינ זַא ,רימ ןקרעמַאּב ,דנַאטשּפױא
 עקיזָאד יד ךיז טָאה ןטײצ ענעדײשרַאפ ןיא ּוליפַא רָאנ
 -עטש רעד ןּופ קיגנעהּפַא ןעװעג זיא ןּוא ןטיּבעג גנּולּפטש
 זיא רעּבירעד .קיסילַאּפ-הכּולמ רעלעיציפָא רעד ןּופ גנּול
 יד ןרעלקפיוא ןּופ עּבַאגפױא יד שיגָאלָאדָאטעמ ךיוא
 1863 ןתעּב ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןּופ גנולעטש ןּוא עלַאר
 ליװ ןעמ בוא ,עכעלרעפעג ַא ךיוא ןּוא ערעװש ַא רעײז
 דנַאטשרעדיװ ןטסנעלק םענּופ עיניל רעד טימ ןייג טשינ
 --סנייא ץלַא ,ןעלּכהךס עקיפיואנּבױא ,עלענש ןפַאש ןּוא
 .שיסּור:ָארּפ רעדָא שיליױּפ-ָארּפ ןייז ייז ןלעװ יצ

 סערעטניא ןרעדנּוזַאּב ַא ןפּודסיױרַא ףרַאד רעּבירעד
 יָאמ ַא ןּבעג וצ רעקירָאטסיה ןשידיי ַא ןּופ ואּורּכ ַא
 ןדיי יד ןּופ עלָאר יד טלדנאהַאּב סָאװ ,עפַארגָאנ
 -גיא רעסיורג רעד .דנַאטשפױא ןשילױּפ ןטצעל םעד ןיא
 טָאה תורּוש יד ןּופ רעּבײרש רעד ןכלעװ טימ ,סערעט
 טָאה ,(=רעּבלעג ,מ .נ .רד ןּופ ךּוּב סָאד טנעײלעג
 רעד ןּופ ןילַאנַא ןכע ,ריפסיוא ןַא ןּבעג ּוצ ןגיוצוַאּב םיא
 ןּופ ואּורּכ רעטשרע רעד הּתע;תעל זיא עכלעװ ,טעּברַא

 .טלעהרַאפ ַא ףיוא טיוּבעג ,זעטניס ןשירָאטסיה ןימ ַאזַא
 ,לַאירעטַאמ-ןלעװק ןטיירב קיסעמשינ

 ןײגּוצסױרַא ךַאז עקירעּביא ןַא ןעװעג טלָאװ םע

 טעמּכ טצּונעגסיוא טשינ טָאה רעּבלעג ,רד זא ,תונעט טימ
 ךיא ,לאירעטַאמ ןטקורדעג םעד ןּופ לײט ןטסערג םעד
 טימ ,לַאירעטַאמ רעד .ןשילַאװיכרַא ןּוּפ טשינ ןיוש דער

 ןטָאנסּופ יד ןַיא ךיז טניטעג ,טרירעּפָא רעּבלעג .רד ןכלעוו
 זיא סע ןעמעוו ,רערעדעי ןּוא--,ךּוּב םענּופ סעגַאליײּב יד ןיא ןּוא
 =ןלעװק יד טעז ,עכָאּפע רענעי רעּביא ןטעּברַא ּוצ ןעמּוקעגסיוא

 ןגעװ ּפָא ךיז טיג ןיילא רעּבלעג .רד זַא ,ןיימ ךיא .ןזיױלּב
 אמּתסמ טָאה רעצלעג .רד רעּבָא .ןוּבשחו:ןיד ןלּופ ַא םעד

 - . *) סע א אז 6616, 816 ,ט86ת שטתמ 66ז קס}-
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 יד רָאפ ךיז

 26 1863 ןופ דנַאטשּפױא

 יּוצ ידּכ ,לַאירעטַאמ גונעג ץנאג טָאה רע זַא ,טליפעג
 רענעי ןּופ עיפַארגָאנָאמ רעװיטקּורטסנָאק ַא ּוּצ ןטערטּוצ
 ירַא רעקיזָאד רעד ןּופ ןעלטיּפַאק עגלצנייא טימ .עכָאּפע
 יעז ײז לײװ ,רעירפ ןּופ טנַאקַאּב ןיוש רימ ןענייז טעּב
 יװ ,ןלַאנרּושז ענעדײשרַאפ ןיא טקּורדעג ןזעװעג ןענ
 "עטכישעג רעשיאייּפָארײא:טסָא ריפ טפירשטייצ,, ,לשמל
 ײשז ךַאנאמלַא, ,"עדּוי רעד, ,"טסעװ דנוא טסָא, ,(1913)
 ,ערעדנא ןּוא "יקסװָאד

 טכַא ןיא טעּברַא ןייז טלײטרַאפ טָאה רעּבלעג .רד
 יוצ םעד טיג ?טיִּפַאק רעטשרע רעד  .ךעלטיּפַאק
 -- 1860 ןרָאי יד ראפ םּוטנדי ןשילױּפ םעד ןּופ דנאטש
 גנּאיצאּב יד ןּבירשַאּב טרעװ לטיפַאק ןטייווצ ןיא .,4
 יד ּוצ טפַאשלעזעג רעשילױּפ רעקיטסלָאמעד רעד ןּופ
 :שיליפ, רעד ןגעװ ןדער ריפ ןיא יירד לטיּפאק .ןדיי
 .ַאנ ןרעטנזא ,לטיּפאק ןטפניפ ןיא ."גנּורעדירּברַאפ רעשידי
 -סגנורעדירּבראפ םעד ןּופ ןרָאטַאיציניא עשידיי יד , ןעמ
 - .סירעטקַאראכ עשיפארגָאיּב ַא ןּבעגעג טרעװ ,"קנַאדעג
 ןּוא חָארטסַאי רעקידערּפ יד ,סלעזיימ שירעּב יר ןּוכ קיט
 ,ןעזָאר סַאיטַאמ רעּוט-ללּכ םעד ןּופ ךיוא יװ ,קיטשמַארק
 -עטש יד רּבחמ רעד טריזילַאנַא (י/|) לטיּפַאק ןרעגנעל א ןיא

 רעד ּוצ ןּוא ןדיי יד ּוצ יקסלָאּפָאלעיװ זיקרַאמ ןּופ גנו;
 ןגעװ ףירגאּב א טיג לטיּפאק רעטעּביז רעד .עגַארפ-ןדיי
 ףוט םּוצ .אפּוג דנַאטשּפיױא ןיא ןדִיי יד ןּופ טעטיוװיטקַא רעד
 דלַאּב ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןּוכ עגַאל יד -- "גָאליּפע, ןַא טייג
 טימ ןלעטש ךּוּב ןֹופ לײט רעדנּוזַאּב ַא ,דנַאטשפיױא ןכָאנ

 טכַארּבעג ?ײטנטסרעמ ,ןטנעמּוקָאדװיכרַא
 .ַאּב ןּוא וויּכרַא-טָאטש רעניוו ןּופ ןעמַאטש ייז .םירּוציק ןָא
 טאלּוסנָאק ןשיכיירטסע םעד ןּופ ןטרָאּפַאר יד ןּופ ןעייטש
 ןטרָאּפַאר יד ןּופ ,גנּוריגער רעניװ רעד ּוצ עשראוו ןיא
 ןרעדנּוזַאּב 8 .ײצילַאּפ רעקָארק ןוא רעגרעּבמעל רעד ןוּפ
 'ר ןגעװ ןלַאירעטַאמ-יכרַא יד סיורא ןפּור סערעטניא
 .טנערַאפ רע עכלעװ ןיא ,ירּב ענייז ,סלעזיימ שירעּב
 -ַאּפ, יד ןיא קיטעט ןועװעג ןיא רע סָאװרַאפ ,ךיז טרעפ
 סָאװ ,וירּב יד ךיוא יװ ,?סעיצַארטסנַאמעד עשיטָאידט
 :ַאד םעד ןעײרּפַאּב ּוצ טימַאּב ךיז טָאה'מ יױלַאיװ ןרעדליש
 ןטנעמּוקָאד עקיזָאד יד רעסיוא .טסערַא ןּופ בר ןקיז
 רעמענלײטנָא-ןדיי ןּופ המישר ַא ףוס םּוצ טכַארּבעג טרעװ
 -יטסלָאמעד רעד ןּופ ןגּוצסױא ךיוא יװ ,דנַאטשפיוא םעניא
 סע רעכלעװ ןיא ,עיזעַאּפ רעשיטָאירטאּפ רעשיליוּפ רעק
 רעשידיי:שילױּפ רָעד ןּופ עעדיא יד ּפָא ךיז טלגיּפש

 ."תודחא
 .רעדנּיזַאּב לטיּפַאק ןדעי ןריזילאנַא טציא רימָאל

 יד ןיא ןדיי ןּופ לײטנָא ןװיטקַא םפד ןייטשראפ ּוצ ידּכ
 .לעזעג רעשילױּפ רעד ןּופ סעיצַארטסנַאמעד עשיטילָאּפ
 =לא ןַא ןּבָאה לּכיםדוק ןעמ ףרַאד ,טיצ רענעי ןיא טפַאש
 רעכלפװ ,סעצָארּפ ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןּופ דליּב קיטייז
 1831 ןשיװצ עכָאּפע רעד ןיא ןלױּפ ךיירגיניק ןיא רָאפ טמוק
 ןיא עיצַאלימיסַא יד טָאה טייצ רענעי זיּב .1863 ןוא
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 ןיא סָאד .סּולפנײא ןקראטש ןייק טַאהעג טשיג ןלױוּפ
 ןופ רוטקּורטס עכעלטּפַאשטריװ יד סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג
 .עלַאדָאעפ-ןײר ַא ןעװעג זיא טּפַאשלעועג רעשיליוּפ רעד

 -הסנרפ ענײז טָאה ,ץירפ םעד ןופ טּבעלעג טָאה די רעד
 ,לטלעװ ןיילק ןייז ןּופ תומא 'ד יד ןיא טקידירּפַאּב ןגרָאז
 ,ץירּפ ןטימ ןדערסיױא ןזיא:סעייװ טנעקעג ךיז טָאה רע
 -גיא ןסיורג ןײק טַאהעג טשינ רע טָאה רעּבירעד ןּוא
 ףגָארּפ עכעלטפַאשלעזעג ןּוא עשיטילַאּפ יד ּוצ סערעס
 ,ןייזטסואװאּב ןייז ּוצ ןעמוקעג טשינ ךָאנ ןענעז יז לי
 ילעועג עשילױּפ יד .עיצאלָאזיא רעלַאיצַאס ןייז קנַאדַא

 עיצאלָאזיא רעשידײ רעד ףױא טקּוקעג ךיוא טָאה טפאש
 ןיא דײ רעד ?ײװ ,ךעז רעקידנעטשראפפבלעז א ףיוא יװ
 -עג ןּופ הגרדמ רערעכעה א ּוצ ןסקַאװרעד טשינ ךָאנ
 :ײס עשיליוּפ יד ןופ ןטאּבעד יד ןיא .טײקכעלטּפַאשלעז
 רעד ןיא ןוא ,ללבּב 1830 -- 1515 ןרָאי יד רַאּפ ןעמ
 םײס ןרענָאיצולָאװער םעד ןיפ עטאכעד:יאמ רעטמירצּב
 ץנעדנעט עקיזָאד יד טא ןרעה ךיז טזָאל ,טרפּב 183: ןּוּפ
 -טפאשלעזעג ןּוא עשימָאנַאקע עשידיי יד ןקיטסעפאּב וצ
 טשרע רָאֿפ טמּוק גנורעדנע עסיורג יד .עיצַאלָאזיא שכעל
 ךָאנ .ה .ד ,ןשטיווצקסאפ ןּופ עכָאּפע רעד ןיא
 1822 רַאונאי ןטירד םעד 1831 ןּוּפ דנַאטשפיא םעד
 ןשיװצ ץענערגלאצ א געורינער עשיסיר יד ןייא טריפ
 יניא עשיליפ עכײר ךרעייפל יד ,דנאלסור ןזא ןליּפ
 -עג ןיא יז .הדירי ןּופ דנַאטשיצ א ןיא ןיא ץעירטסּוד
 ,שידי טשיג- טגָאועג רעסעּב רעדַא ,םיל=ש-ןייר ןזעװ
 עלַאר עסיורג ַא רעײז ט?יּפשעג ןגָאה ;טטײד יד ?ײװ
 עכלעזַא רעטניא טעמּכ ןעײג סע .גגולקיװסנַא ריא ןיא
 .קערוט ןּוא וָאקראזָא ,ץינַאיּבַאּפ יװ ןרעטנעצ עלעירטסּודניא
 ןיק ןליּפ ןּופ ןגָארטעגרעּביא טרעװ עידטסּודניא-ךּוט יד
 רעײז טרעװ ןלױּפ .װעשטידרַאּב ןייק ןּוא קָאטסילַאיּב
 ןיא ןיא .רעײט רעײז רעּבירעד טרעװ טלעג ןּוא ,םירָא
 רּוטְקּוינָאק עקיצניג 8 ןארַאּפ ןיא ןדנעטשמּוא עכלעזַא
 ןעלדנאה ןּוא טלעג ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ סאלק ַאזא ראפ
 =לַאיצָאס רעײז ןײז טשינ לָאז סע טכעלש יװ .טלעג טימ

 טנפע טלעג רעײז -- עגאל עכעלטכער ןּוא עשיטילָאּפ
 .טפַאשלעזעג רעשילױּפ רעד ןופ רעיוט ןּוא ריט ייז רַאּפ
 ןעמ ּזאװ ,טרָאד םינּתוחמ ןרעװ םיריבג ענעמוקעגפיוא יד
 -יצנַאניפ עוויטקט רעייז .ןדלּוד טלָאװעג טיקינ טציא זיּב יז טָאה

 =ַא7 עכעלטפַאשלפזעג רעײז טקיטסעּפַאּב טײקיטּכט עלע
 .(6 עיציז

 .ה .ד ,ןריקנאב עשימײה םּתס רַאדָא עמיהעג
 =עײז ןריפ ּוצ טײקכעלגעמ יד ןעמוקַאּב ,ספקינטנעצַארּפ
 רָאי ןיא ןיוש .ןפוא ןשיעּפָארײא ןַא ףיא ןטפעשעג ער
 עשידי ןצירד טגָאמרַאפ עשרַאװ טָאטש יד טָאה 9
 ןפּורעג ךיז ןּכָאה יז יװ ,"רעלסקצװ, רעדָא ,ןריקנַאּב
 ,ןדי עשישטיײד לייטנטסרעמ ןװעג ןענייז סָאד .לפיציפָא
 ,עשרַאװ ןיא טצעזַאּב טײצ רעגעי וצ ךױ ןּבָאה סָאװ
 הֵּפּקּת רעד ןיא .ןסײירּפ ּוצ טרעהעג טָאה עשרַאװ ?ייװ

 8 1863 ןופ "םאטשפיוא

 ל"גאה-טלעג רעד טרעיו 1831 ןּופ דנַאטשּפיוא ןכָאג

 ןסקַאװ טײיצ רענעי ןיא .ןלױּפ ךירגיניק ןיא טײרּפשרַאפ

 -עג רעטעּפש ןּבָאה עכלעװ ,רעוײה-קנַאּב עטסערג יד סיוא

 ןּבעלפיױא ןשימַאנָאקע םעד ןיא עלָאר עסיזרג ַא טליּפש

 יגרעּבנענָארק רעד ןופ םַאנסיוא ןטימ .,דגַאל ןּופ

 1822 רָאי ןיא ןרָאװעג טדנירגעג זיא עכלעװ ,עמריפה
 סַאיטַאמ ןּופ רעטָאפ רעד) ןצנעזָאר טימ תופתושב
 ןיא ןעמּוקעגפיוא רעזייה-קנאּב עסיורג עלַא ןענייז ,(ןעזָאר
 סעמריפ יד טדנירגעג ןרעװ 1838 רָאי ןיא .טייצ רענעי
 1839 רָאי ןיא ןייטשגעיועל ןּוא יוועל ,רעס5
 ןוא םייהטרעוו-1840 ראי ןיא ,סנַאסגרעּב יד --

 רעטלע לסיּב ַא .עוועל -- 1842 רָאי ןיא ,ןייטשּפע
 ;קסַאל ,לצקנצ רפ ןּופ רעזײה-קנַאּב יד ןענייז
 סָאװ ,ןריקנַאּב עקיזָאד יד .ערעדנַא ןּוא ןײטשדלַאג
 טלצג טגרָאּבעג רָאנ טשינ ןּבָאה ,טעּברַאצגפױרַא ךיז ןּבָאה
 .ײשרַאפ טרידנערַא ךיוא ןּבָאה יז רָאנ טנעצָארּפ ףיוא
 ,ײרעטָאל יד ,לשמל יװ ,ןליוּפ ןּופ תוסנכה.הכולמ ענעד
 ןה ,רעײטש ערעדנַא ענעדיישרַאפ ,ןעגנּולָאצּפָא:ײסָאש
 'שיילפ:רשּכ) עשידיי ןה ,(לָאּפָאנָאמ-קַאּבַאט) ענײמעגּלַא
 :ֹנַאֹּב עשישטייד יד טימ ןטפעשעג יד קידנריפ .(רעייטש
 ןיא רעייטשרָאפ ערעײז לָאמטפָא קידנעייז ןּוא ןריק
 ןײז ןּתחתמ ןדיי עשילױּפ עקיזָאד יד ךיז ןגעלפ ,ןלױּפ
 סָאד ןטלַאהעג ,"ןסָאנעגסנּבױלג, עשישטייד ערעייז טימ
 רעד ןיא ןײרא ןפוא ַאזַא ףױא ןּוא דובּכ סיורג ַא רַאֿפ
 ,תמא .ךַארּפש ןּוא רּוטלּוק רעשישטײד רעד ןופ ערעפס

 ןּוא טדמשעגסיוא טייצ רעד טימ ךיז ןּבָאמ יײז ןּופ ךסא
 .ה .ד ,"עיגילער עכעלטסירק-שטייד , יד ןעמונעגנָא אקוד
 םעד ךָאנ ּוליּפַא ײז ןּבָאה ךָאד -- ,עשיטנאשסעטָארּפ יד
 ןיא עלָאר עקידנריפנָא יד ןליפש ּוצ טרעהעגפיוא טשינ
 טקּוקעג ךיוא יז ףױא טָאה ןעמ ןּוא ןּבעל ןשידײ םעד
 ןרעדעפ יד ןענײז ןדיי עקיָאד יד יײּב .ןדי ףױא יװ
 ךיז ףױא טקּיקעג ןּבָאה יז ,ןסקַאװעגסױא לענש רעײז
 ןדיי עשילױּפ יד ןּופ רעײטשרַאּפ עקיצנייא יד ףיוא יװ
 רטוצ ײז ּוצ טַאהעג טָאה שטנעמ-סקלָאפ דעשידײ רעד
 םיריבג עקיזָאד יד ,ײז סָאװ ,ןײלַא םעד ּבילּוצ ןיוש
 :טסעימַאג רעד .תוכלמל בורק ןזעװעג ןענייז ,"ןשטיײד יד,
 .ןּופ ןטלַאהעג ללכּב ךיז טָאה רעכלפװ ,שטיװעקסַאּפ קינ
 יד וצ יורטּיצ ןייק טאהעג טשינ טָאה ןּוא סנטײװרעד
 רעּבָא טָאה ,עיטַארקָאטסירא רעשילױּפ רעד ןּוּפ תופינח
 יַאר ןוא סמײהטרעװ ,סנײטשּפע יד ךיז וצ טזַאלעגּוצ
 ןיא רעלעּב עסױרג םיא רַאּפ ןכַאמ ןנעלפ עכלעװ ,סנעז
 -רַאװ ןיא סָאלש ןכעלגיניק םעניא ךיוא .ןענָאלַאס ערעייז
 ,טניואװעג טָאה שטיװעקסַאּפ קינטסעימאג רעד ואװ ,עש
 עטלאק ןּוא עפײטש יד ףױא ןעז לָאמטּפָא ןעמ טגעלפ
 -ידיי רעװעשרַאװ רעד ןּופ ינּפ יד רעלעּב עלעיציפַא
 :עטש עטרינעליװירּפ עקיזָאד יד .0 עיטארקַאסּולּפ רעש
 האנק ןפּורסיױרא טגעלפ ןדי עכייר לפײה םעד ןֹופ גנול
 -ילוּפ ךסא .טּפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד דצמ ןרָאצ ןּוא



 20 29 1853 ןּופ דנַאטשּפיוא ןשיליוּפ םעד ןיא ןדיי

 ּױצ ןסַאפּוצ ןזּומ ךיז טעוװמ ןעװ ,טנעמָאמ רעד טמּוק -קנאב ּוצ ןעמּונעג ךיז ןּבָאה ןטַארקָאטסירַא עש
 עשיליופ יד ליײװ ,דנַאל ןּופ ?ביבס רעלערוטלּוק רעד ןעניװעג צ ידּכ ,עיוטסּודניא ןּוא לדנַאה ּוצ ,רחסמ
 םעד ןּוּפ קיגנעהּפָא ןײז טשינ ןּוא טײקידנעטשּבלעז
 .רעלדנצה:טלעג ןשידײ

 - ןטײצ ענעי ןוּפ תּודֹע ןַא טּבײרש -- דײ רעד,
 =מרעט:ץרוק א ראפ לַאװק רעקיצנייא רעד ןעװעג זיא
 םעד טימ טעשטוקרעד טָאה דיי רעד, -- ."האולה רעקינ
 ,ץניװָארּפ רעד ןיא ןזעװעג זיא יוזַא ."טנעצָארּפ ןכיוה
 ּוא ןגָארטטימ '"קנַאּב, ןײז טגעלפ "ריקנַאּבע רעד ּואװ
 -עג עגַאל יד ןיא רעּבָא עשרַאװ ןיא .ךיז טימ םּוטעמ
 -עג-ײרעטָאל ,רעזײה-קנַאּב יד םּוהַא .צרעדנַא ןַא ןזעװ
 ןשידיי ַא ןופ ּפיט רעײנ ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה ןטפעש
 רעד וצ טסַאּפעגּוצ לענש ךיז טָאה רעכלעװ ,טנעגילעטניא
 לענש רעײז ,ןענופעג ךיז טָאה רע רעכלעװ ןיא ,עגַאל
 עשידי עלענָאיצידַארט ,עקיטסיג ןייז טרידיװקיל
 =סא ןייק ןרָאװעג טשינ ךָאנ זיא רע ּבױא ןּוא ,השּורי
 =סַא ןייז טנָאטַאּב ץלָאטש טימ ןָאד רע טָאּה ,רָאטַאלימ
 =לױמ סָאד טסולפנייאאּב ןּכָאה ןריקנַאּב יד .טיײקטרילימ
 ןעמ םגה ,טנכערעג ײז טימ ךיז טָאה ןעמ ,ןּבעל עש
 =עג טָאה טנעמעלע רעקיזָאד רעד .טאהעג טנייפ ייז טָאה
 =ימיסַא ןּופ סעצָארּפ םעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפש
 -כיר יײװצ טַאהעג סיײצ רעגעי ּוצ טָאה רעכלעװ ,עיצַאל
 טריזירַאדילָאס ןיוש ךיז טָאה טבגּוי עשידי יד .,ןעגנּוט
 *גײא ןרעטנּוא ,טָאה עכלעװ ,רעשיליּפ רעד טימ
 ,1848 ןוּפ עיצולָאװער רעשיעפַארײא:ברעמ רעד ןּופ סולפ
 -עילַאטיא רעד ןּומ סולפניא ןרעטנּוא ךיוא רעטעּפש ןּוא
 -רַא ּוצ ךיז ןּביױהעגנָא ,גנּוגעװַאּב רעלַאנָאיצַאנ רצשינ
 א טלעטשעגסיורא ןּוא ךעלזיירק עמייהעג ןיא ןריזינַאג
 -טשינ יד ןּופ עיצַאלימיסַא רעלַאנָאיצַאנ ַא ןּופ סַארגַארּפ
 =דיי רערעטלע רעד .03 דנַאל ןיא ןטנעמעלע עשיליפ
 ןּוא ןריקנאּב ,םירחוס עקידנדער:שטײד יד ,רֹוד רעש
 ימיסַא ןּופ ןינע טעד ףיוא טקּוקעג ןּבָאה ןטגַאקירּבשּפ
 רעדייא ,טקנוּפדנַאטש ןשיטקַארּפ ַא ןּופ רעמ פיצַאל
 עיצאלימיסַא ןינע רעד זיא ײז רַאּפ .ןשיאעדיא ַא ןופ
 ןיא םיאנּת עקידנשרעה יד ּוצ גנּוסַאּפוצ ןימ ַא ןעװעג
 -עמקעװצ עשימַָאנָאקע ןּוא עכעלטּפַאשלעזעג ַא ,דנַאל
 רעּבירעד .גַאלשרעטנּוא ןלַאנָאיצַאנ םּוׁש ַא ןָא ,טייקיס
 =ַאּפֶע רענעי ןיא עיצַאלימיסַא ןײק טשינ ײז ןקידערּפ
 טרילימיסַא ןיוש קיטקַארּפ רעד ןיא ןענעז יז ליײװ ,עכ
 .טריגעליווירּפ ךיוא זיײװלײט ןּדא

 טָאה ןטײװצ םעד רעדנאסקעלַא ןּוּװ עכַאּפע יד
 .עגַאל רעד ןיא ןעגנּורעדנע עקידנטײדַאּב ּוצ טכארּבעג
 ןַא ,טליפרעד טָאה ןליוּפ ןיא עיזאּושזרּוּב עשידיי יד
 רַאפ ןטניװ עײנ ןזָאלּב סע ,ןטײצ עײנ ןָא ןעמּוק סע
 עלַאנָאיצַאנ ףױא ןעגנּונעפָאה יד .קלָאּפ ןשילױּפ םעד
 ןפיוא טעדנירגַאּב ןזעוועג ןענייז ןלױּפ תבוטל סעיסעצנָאק
 -סּור ןיא קיטילַאּפ רעקיטסלָאמעד רעצנַאג רעד ןּופ ךמפ
 טציא זַא ,ןעועג טָאה עיזַאושורּוּב עשידי יד ,דנאל

 אליממ ןּוא טכער ערעסערג ןעמּוקַאּב ןזומ טעװ ךַארּפש
 ילּוק רעשילױּפ רעד ןּופ העּפשה יד ןפקַאװ ןיוש טעװ
 : ,רגט

 רענעי ּוּצ דָארג זא ,לַאפּוצ ןײק טשינ זיא סע
 ףַאפ ןוא שטייד ןגעק גנּוגעװַאּב יד ןָא ךיז טגיוה טייצ
 ןעניפעג גנּונעװַאּב רעכעלנע ןַא ןּופ ליּפשיײיּב א .שיליוּפ
 ןפּורעג םידיחי ןּבָאה טרָאד .דנַאלסור ןיא טלַאמעד רַימ

 -נָא ןּוא ךַארּפש עשטייד יד ןפרַאװרַאפ ּוצ םיליּכשמ יִד
 רעסיורג ַא ןזעװעג רעּבָא ןיא סע .שיסּור ןענרעל ןּביױה

 ַא -- ןעגנּוטכיר עשירָאטַאלימיסַא עדײּב יד ןיא קּוליח

 רָאנ ,ןטייהגדיײשרַאפ עשיפארגָאעג ּבילּוצ רָאנ טשינ קּוליח
 -ָצֹרּב רעד טָאה דנאלסּור ןיא .רעשיגָאלָאכיסּפ-ןײר ַא ךיוא
 עיצַאּפיסנַאמע ןא, טײטַאּב שיטקַאפ עיצַאלימיסַא ןּופ סעצ
 ךיז טקירד סע יװ ,'םּוטנדיי ןועיגילער ןגנע םעד ןּופ
 ןעװ סלָאמעד - ,טײצ רענעי ןּופ טסיצילּבוּפ ַא סיוא
 ּוד, :ןסײהעג סעצָארּכ רעקיזָאד רעד טָאה ןלױּפ ןיא
 טריּפיסנַאמע םּתט טשינ ,שטנעמ אםּתס טשינ ןרעװ טספרעד

 ּבױא ,"קַאילַאּפ א ןרעװ טזּומ ּוד רָאנ ,ןטירשעגרָאפ ןּוא
 רעטעדליּבעג א זַא ,ןּבײרש טנעקעג טָאה ַאדנַאװעל .ל

 טיא סָאה ןעמ ןּוא ,טילָאּפַאמסָאק ַא רָאנ ןייז ןעק דיי

 ןעװעג דנַאלסּור ןיא סָאד זיא -- ,טפדורעג טשינ ראפרעד
 ןופ סעצַארּפ רעד ואװ ,רעּבָא ןליוּפ ןיא .ךעלדנעטשראפ
 ןעװ ,טייצ רעקיבלעו רעד ןיא רָאפ טמּוק עיצַאּפיסנַאמע
 רָאנ ,עיצַאּפיסנַאמע רַאפ ךיוא טפמעק קלָאפ עשיליוּפ סָאד
 רעד טזומעג אליממ טָאה ,רעלַאנָאיצַאנ א רַאפ --
 רַאג ןגָארש עיצַאלימיסַא רעשידי רעד ןּופ רעטקַאראכ
 .(8 ןשיליוּפ-לַאנָאיצאנ ַא -- לּפמעטש ןרעדנַא ןַא

 ןלױּמ ןיא עיזאּושזריּב עשידיי יד זיא לעיצנעטַאּפ

 -רַאפ ףיוא .ה .ד ,עיצַאזינָאלָאּפ ּוצ געװ ןכיוא ןעגנַאגעג
 טקנוּפ -- רעשילוּפ רעד ףיוא ךַארּפש עשישטייד יד ןטייּב

 טײצ רענעי ּוצ ןּבָאה עכלעװ ,םיליכשמ עשיסּור יד יװ
 רעּבַא .שיסּור ףיוא שטייד קידנטײּברַאּפ ,עּבלעוסַאד ןָאטעג
 ןעפמ זא ,טריטקיד טָאה טעטילַאער ןּופ טקניטסניא רעד
 -סיוא-ךארּפש םעד טימ רָאנ ןצענערגַאּב טשינ ךיז ףראד
 טשינ ךַארּפש יד ןיא ןליוּפ ןיא ?ײװ ,םעד ּבילּוצ--טייּב
 =עטַאק עשיטילָאּפ-לַאנָאיצַאנ ַא -- רָאג ,ךַארּפש ַא טַאלג
 ךיוא ןעמרָאפ עלאגעל ןּופ ןעמאר יד ןיא ףראד'מ ;עירָאג

 :עלע עשיטַארקָאמעד:לַאנַָאיצַאנ עשיליױּפ יד טימ ןפמעקטימ
 רַאפ טכער עלַאנָאיצַאנ ערעסערג ןרעדָאפ עכלעװ ,ןטנעמ
 םרוג טָאה םזינּוטרָאּפָא רעשיסילָאּפ רעקיזָאד רעד .ןלױּפ
 יושזרּוּב רעשידי רעד ןיפ רעײטשרָאפ יד זַא ,ןזעװעג

 יַאר רעד טימ ןליּפשטימ ןּבױהעגנָא ןּבָאה ןליוּפ ןיא עיזַא
 םגה ,דנאל ןיא גנּוגעװאּב רערענָאיצולָאװער רעלַאקיד
 יַאֹּב עקיזָאד יד זיא שימָאנָאקע ייס ןּוא שיאעדיא ייס

 .ןסערעטניא שרשייז ןגפל ןעװעג גנּוגעװ
 יעג ַא ןּופ גנַאגרעּביא ןופ סעצָארפ רעקינָאד רעד
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 םעד ברע רעלאנָאיצַאנ ַא ּוצ עיצַאלימיסַא רעכעלטפַאשלעו
 רעײז טרעדלישעג רעבלעג .רד ייּפ !יא דנַאטשפיוא
 .ַאֹּב רעשידיײ רעד ןּופ גנולײטרַאּפ יד ןיוש .ָאלק טשינ
 .ָאטרָא ,םידיסח :ןּפּורג יירד ףיוא ןלױּפ ןיא גנורעקלעפ
 סע .שיטַאמעכס ּוצ לסיּבַא זיא עטרעלקעגפיוא ןּוא ןסקָאד
 גנולײטרַאּפ עצנַאג יד ןעװ ,רערָאלק ךסא ןזעװעג טלָאװ
 ,סיזַאּב ןשימָאנָאקע:לַאיצָאס ןייר ַא ףיוא טכַאמעג טרעװ
 עשימָאנָאקע יד .ןלערוטלוק-זעיגילער א ףיוא רעדיײא

 טײצ רענעי ּוצ זיא םּוטגדי ןשיליוּפ םעד ןּופ רּוטקּורטס
 עג טגײּפמ ןעמ יװ ,עכעלטייהניא ַאזַא טשינ ןזעװעג
 .ךעלטנײוו

 טלייצרעד ץניװָארּפ יד טנַאקעג טּוג טָאה סָאװ ,רענייא
 טימ ןעמּונרַאפ ןַאד ךיז ןּבָאה ןליוּפ ןיא ןדיי יד זַא ,זנּוא
 ףיױא רעניײטש טקַאהעג ןּבָאה ןדיי :תוכאלמ ענעדיישראּפ
 -רַאפ ץקראטש ןעװעג ןעניז ןדי :;ןטקַארט יד
 -ַאמ-לטיה ,ײרעדײנש יװ ,תוכאלמ עכלעזא ןיא ןטָארט
 ןוא ײרעקַאט ,יירעלָאטס ,יירעזעלג ,יירעכעלּב ,יירעכ
 ןדי ןּבָאה ,לשמל ,ןילּבול יװ טָאטש ַאזַא ןיא .יירעטסּוש
 ומ לֵאצ רענײמעגלַא רעד ןֹופ טנעצָארּפ 50 טעדליּבעג
 רעגערטנקַאּפ ,סהלגע ילעּב ןּופ סעיסעּפָארּפ יד .סערַאיל
 עשידיי ןיא ןצנאגניא ןעװעג ןענייז רעגערטרעסַאװ ןּוא
 םרוג טָאה ףרָאד ןטימ טקַאטנָאק רעקידנעטש רעד .טנעה
 -עג ןּבָאה ןדיי עקידלטעטשניילק יד זַא ,ּוצרעד ןעװעג
 עשיטָאטש-סױרג יד יװ רעסעּב לָאמטּפַא שילױּפ טדער
 ןיא דָארג זַא ,רעּביא טיג תּודע רעקיּבלעז רעד .ןדיי
 :הא ןּוא ּװָאנאדײק ,ילואש יװ ,טעטש עשיװטיל יד
 יד ןּופ קיגנעהּפָא שימָאנַאקע קידנעײז ,ןדיי ןּבָאה ,ערעד
 רעסעּב ךסַא שילױּפ טנעקעג ,םיצירּפ עשיליוּפ עקיטרָאד
 ײו בא .ךעלטעטש עשיליוּפ-ןיר יד ןיא ןדיי יד יװ
 ,דנַאטשפיוא םוצ סערעטניא ַאוַא ןזיװעגסױרַא טשינ ןּבָאה
 -עג סָאד זיא -- ,ןזירק עשידיי עשיטנעגילעטניא יד יװ
 .ָאּפ ןײק טאהעג טשינ ןּבָאה יז תמהמ ,רַאפרעד ןזעװ
 :ַאּפ ןעװעג יז ןענעז שילַארָאמ,, םגה ,גנּודליּב עשיטיל
 .(0 תּודע רעקיּבלעז רעד סיוא ךיז טקירד סע יװ ,ןקַאיל
 רעּבָא ,עיצַאּפיסנַאמע ןּופ רענגעק ןעװעג ןענייז םידיסח יד
 ער יד זא ,טַאהעג ארומ ןּבָאה יז ליײװ ,רַאּפרעד טשינ
 :סּור ליװ ,ראפרעד טּוׁשּפ רָאנ ,ןדייל ןּופרעד טעװ עיגיל
 ,גנֹוגעװַאּב עשידיסח יד טציטשעג ןלױּפ ןיא טָאה דנאל
 לָאז גנורעקלעפאּב עשיליוּפ יד זַא ,ןזָאלרעד קידנלעװ-טשינ
 טשינ .ןדיי יד ןּופ ןוּבשח ןפיוא לָאצ ןיא ןרעװ רעסערג
 ןריפוצנייא טּומ ןייק ךיוא רשפא ןוא חוּכ ןייק קידנּבָאה
 טריזילַארַאּפ גנוריגער עשיסּור יד טָאה ,ןלױּפ ןיא שיסּור
 ןרָאװעג טריפעג ןיא עכלעװ ,טיקיטעט-סגנּודליּב עדעי
 "ףטרעלקעגפיוא, יד דצמ ײס ,ןדיי עשילױּפ יד ןשיווצ
 ךיז ןבָאה עכלעװ ,ןקַאילַאּפ עקינייא דצמ ייס ןּוא ,ןדיי
 עשיליּפ יד ןטײרּפשראפ ּוצ לַאעדיא ןַא ראפ טלעטשעג
 שטיװעקסַאּפ קינטסעימאנ רעד .ןדי יד ןשיװצ רּוטלּוק
 ליב ןגעק ןדיי עשיליוּפ יד טנרָאװעג לָאמ רָאּפ ַא טָאה
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 ינָא טשינ ןעק טײקיטעטסגנּודליּב יד זַא ,קידנסיװ ,גנּוד
 ןופ קיטילָאּפ עצנַאג יד .ןארּפש רעשיסּור רעד ןיא ןייג
 .ליּב ןופ טיּבעג ןפיוא ןליוט ןיא גנּוריגער רעשיסּור דעד
 םֶעֹד ןטלַאהנײא ןופ געװ ןכיוא ןעגנאגעג זיא גנוד
 .עגסיוא שטיװעקסַאּפ ןיא רעבירעד ."ָאװק .סּוטאטס,
 ,ןלּפ ןיא םייּבר עשידיסח יד ןּופ ןגיוא יד ןיא ןסקאװ
 ײַארט עלַאנָאיצַאנזעיגילער ערעייז ןּופ רעצישַאּב ןימ ַא יװ
 עכלעװ ,טלעװ רעשיליוּפ רעקידנסיורד רעד ןגעק סעיציד
 רעטעּפש טָאה ןעמ ןעװ .ןרעטשעצ טלָאװעג ייז טָאה
 .-גירג םעד ,רעטלַא ריאמ:עשטיא 'ר ןדַאלעגניײא
 :טימ א ןײז לָאז רע ,'עיטסַאגיד, רערעג רעד ןּופ רעד
 יד ןעמּונעגנָא רע טָאה ,עיסימָאק:סגנּודליּב רעֶד ןּופ דילג
 יֲאּפ יד ןלעטשנגעקטנַא ךיז קידנלעו טשינ ,גנּודַאלגײא

 -סיוא רע טגעלפ ןּכיל יד ףיוא לכײמש א טימ ,ןקאיל
 "ניא ףרַאדמ לּוש ַא ראפ סָאװ ,ןטאּבעד עלַא יד ןרעה
 -ָאלַאּפ ךיז ןטסלענשמַא !װ ןלָאז יז ידּכ ,ןדי ראפ ןריפ
 ןיא טרָאװ ןײק ןעמּונעג טשינ לָאמנייק טָאה רע .ןריזינ
 ןטערטסױרַא טלָאװעג טשינ טָאה רע לײװ ,שטאּבעד רעד

 ןּבָאה עכלעװ ,ןרָאטַאינַאלָאפ עמערטסקע יד ןגעק ןּפָא
 :ַאּפ יד ןשיװצ סעיטאפמיס עטסערג יד טלָאמעד טאהעג
 .קַארַאכ רעייז ןזיא גנולעטש סּרעטלַא ריאמ:עשטיא ,ןקַאיל
 -רָאּפ רעגּולק רעד סָאװ ,ןײלַא טימרעד ןיוש שיטסירעט
 -עג טעטיװיסַאּפ ןייז טימ טָאה םידיסח יד ןּופ רעייטש
 רע ןּוא ,ןדיר רעײז טימ ערעדנַא יװ ,רעמ רשפא טא
 ,ןלײטרּוא ּוצ טײקכעלגעמ םּוש ןייק ןּבעגצג טשינ טָאה
 ,ןקאילָאּפ יד טימ -- ,םידיסח יד ,יײז ןענייז ןעמעװ טימ
 00 !ןסּור יד טימ רעדָא

 ןײק טאהעג טשינ ןּבָאה ןסקָאדָאטרֵא יד ןגעקַאד
 ײעגכָאנ ןּבָאה ייז ,ללכּב עיניל עשיטילָאפ עקידנעטשּבלעז

 ַאנָאקע קידנעײז ,ןדי "עטרעלקעגפיא, יד טצנַאט
 ךיוא לָאמלייט קידנרעחעג ןּוא יז טימ ןדנּוּברַאפ לָאמטּפָא שימ
 : ןועװעג טשינ ןעניײז ייז ּביױא .תוחּפשמ עקיּבלעז יד ּוצ
 רעּבָא סָאד ייז ןענייז ,ןיז ןלַאנָאיצַאנ:רּוטלוק ןיא שיליוּפ
 -ראה סָאד .ןיז ןלַאירָאטירעט ןיא ,ןגָאו ּוּצ ױזַא ,ןעװעג
 ןיא ןדי *עטרפלקעגפיוא , יד טימ ןטעּברַאטימ עשינָאמ
 .רֶא יד זַא ,ןטסעּבמַא טזײװַאּב תוליהק עקיטסלַאמעד יד
 טשינ "עטרעלקעגפיוא, יד ףיוא טקּוקעג ןּבָאה ןסקַאדָאט
 םינלדּתש עטּוג ןעוועג ןענייז שנעי לייו ,ראפרעד ךעלטנייפ ױזַא
 ,הרצ:תע ַא ןיא

 ךיז ןטלאהרַאפ סָאד ןריװיטָאמ ליװ רעּבלעג .רד
 .רַאפ ,ןדיי יד סָאװ ,טימרעד ןקַאילָאּפ יד ּוצ ןדיי יד ןּוּפ
 סור דצמ טריּפיסנַאמע ןרעװ ּוצ גנּונּפָאה יד קידנריל
 יָאֹּפ יד וצ ןרעטנענרעד ּוצ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה ,דנַאל
 ַאזא ףיוא יז ןלעװ רשפא זא ,ןּבױלג םעד ןיא , ןקאיל
 טגנערּב רע .(19 .ז) י"ליצ רעייז ןכיירגרעד רעלענש ןפוא
 זַא ,ןײמ ךיא ןּוא ,ּוצרעד תויַאר םּוׁש ןייק טשינ רעּבָא
 .ןעגנערּב טשינ עקאט ןעמ ןעק תויַאר עכלעזַא

 "רַאפ דנַאלסור ףיוא ןעגנּונפָאה-עיצַאּפיסנַאמע יד
: 



 ןדי 3

 :ָאיצַאנ רעד ןּופ עכָאּפע רעד ןיא ,1865 רָאי ןיא ןדניוװש
 :ַארּפ רעד תעּב--,דנַאטשפיוא ןכַאנ עיצקַאער רעשיטסילַאנ
 םייּב ןיוש ןלױּפ ןיא ךיז טלקיװטנַא עיצַאזינָאלָאּפ ןּופ סעצ
 טניימ סָאד ,הלשממ סגטייווצ םעד רעדנאסקעלא ןּופ ּבױהנָא
 טשינ ךיוא זיא סע .רעירפ ךָאנ ּוליפַא ןּוא ,1855 רָאי ןיא
 ןדי עטרעלקעגפיוא יד ןָא ןּבױה טסלָאמעד זא ,קיטכיר
 .ָאד יד .רעטעּברַא:דרע עשידיי רַאפ סעינָאלַאק ןדנירג ּוצ
 רעקיצרעפ יד ןיא ךָאנ ןעמּוקעגפיוא זיא גנּוגעװאּב עקיז
 :נַאג רעד ראפ שיטסירעטקארַאכ ללכּב זיא יז ןּוא ןרָאי
 טּבױה עיצַאזינָאלָאּפ יד .ןשטיװעקסַאּפ ןּופ עכָאפע רעצ
 "ּור יד רעדײא רעירפ ךסַא ,טגָאזעג יװ ,ןָא ךיז
 טערט 1852 רָאי ןיא ךָאנ .דנַאלסּור דצמ עיצַאקיפיס
 ןיא תושרד עשיליוּפ ענײז טימ קיטסמַארק סיווא
 רָאי ןיא .עשראװ ןיא עגָאגאניס "רעשישטייד, רעד
 עשילױּפ סקעז ןזעװעג עשרַאװ ןיא ןענעז 7
 ןיא :רעדניק עשידי רַאפ לעיצעּפס ןלּושסקלָאפ
 -יוּפ יד טריפעגנייא סלעזײמ שירעּב 'ר טָאה 1858 רָאי
 401 הליהק רעשידיי רעד ןּופ ןלּוש יד ןיא ךַארּפש עשיל

 טשינ לָאז'מ ּואװ ,זיוה שידיי ןייק ָאטשינ ןיוש זיא סע,
 .ױּפ רעד ןּופ ףליה רעד טימ רעדניק עניילק ןעיצרעד
 ןּופ די ַא החמש סיורג טימ טּביירש -- "ךארּפש רעשיל .

 טַאהעג טָאה סָאװ ,דיי רעד :טרעקראפ .(12 ץניװָארּפ רעד
 דנַאלסּור ןיא טַאהעג טייצ רענעי ּוצ טָאה ,גנּודליּב ערעכעה
 רעד .ןלױּפ ךיירגיניק ןיא יװ ,טכער ערעסערג
 טלדנאהַאּב ּוליפַא טָאה 1858 ןּוכ טעטימָאק-סגנּוריגער
 ןּבעג ןדיי עטעדליּבעג יד , ןעמ לָאז ױזַאיװ ,עגַארּפ יד
 ידּכ ,דנאלסּור ןיא ןּבָאה ייז יװ ,טכער:רעגריּב עקיּבלעז יד
 ןיא רעדירּב-סנּבױלג ערעיײיז ןסּולפנייאַאּב ןענעק ןלָאז ײז
 =יואונייא ערעדנַא יד טימ ךיז ןצלעמשנעמַאזּוצ ןּוּכ טסייג
 .(13 "רעּפרעק ןלַאיצַאס ןייא ןיא רענ

 ןשיטקארפ-ןייר ַא ןגָארטעג טָאה עיצַאזינָאלָאּפ יד
 סָאװ ,טקאפ רעד ןטסעּבמַא טזײװַאּב סָאד ;רעטקַארַאכ
 טָאה "עטרעלקעגפיא, יד ןּופ רוד רערעטלע רעד
 טריּפּורג ךיז טָאה סָאװ ,טנגּיי רעד ףיױא םּורק טקּוקעג
 ,ערעטלע יד ,יײז .גנודליּבסּבלעז ןופ ךעלזירק יד ןיא
 .יײװ ןענייז ןּוא--ךַארּפש עשילױּפ יד ןענעק רָאנ טלָאװעג ןּבָאה
 זא ,טגנַאלּרֲאפ ןּבָאה עגנּוי יד תעּב ,ןעגנַאגעג טשינ רעט
 ךיוא רָאנ ,ךַארּפש רעד טימ רָאנ טינ טנאקַאּב ןייז ןלָאז ןדיי
 ןשיליוּפ ןּופ ןלַאעדיא עשיטנַאמָאר:לַאנָאיצַאנ יד טימ
 5ַאֹּב ךיז ןפרַאד ןדיי יד זַא ,טהנעטעג ןּבָאה ייז ;קלָאפ
 ןיא סָאד .ןלױּפ ןּופ רבע ןשירעריטראמ םעד טימ ןטפעה
 ןענופעג ךיז טָאה רוד רערעטלע רעד סָאװרַאּפ ,הּביס יד
 יד ןּופ רעגאל ןיא .ה .ד ,"עסייװ,, יד ןּופ רעגַאל םעניא
 =ַאד ןּוא ,ןטסימָאנָאטױא רעדָא ןטַארקַאמעד עלַארעּביל
 עיזַאּושזרּוּב רעשידיי רעד ןּופ רוד רעגנּוי רעד -- ,ןגעק
 רעגַאל םעד ןיא קעװא זיא סָאלק:רעגריּבגײלק םענּופ ןּוא

 "ניי רעד .ןלַאקידַאר:לאנָאיצַאנ יד ןּופ ,יעטיור,, יד ןּופ
 .רַאװ ןיק ןעמּוקעג זיא רעכלעװ ,ָארטסַאי רעניּבאר רעג

 1863 ןֹופ דנַאטשפיֹוא ןשיליוּפ םעד ןיא
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 .יוּפ עקיזָאד יד ןיא ןלאפעגניײרַא זיא ,דנאלשטייד ןּופ עש
 :יס ַא טימ שטנעמ ַא .ןזירק עכעלטנגּוי עטמיטשעג-שיל
 -רַאפ טנעקעג טשינ רע טָאה ,עיצידַארס רעשידיי רעפ
 ןטפעהַאּב טנגּוי עשידיי יד ךיז ליװ סיּפע סָאװרַאפ ,ןייטש
 טָאה רע .קלָאפ ןשיליוּפ ןּופ עטכישעג רעד טימ רָאנ
 ןענעקאּב ךיז ןלָאז ייז ,ןזיירק עקיזָאד יד ןּופ טרעדָאּפעג

 ןּוא םיגהנמ יד טימ ,טײהנגנַאגרַאפ רענעצ גײ א רעד טימ,

 יד טָאה סָאד ."טַאטש םענעגייא םענּופ עטכישעג רעד טימ

 טשינ טנגוי עשידיי:שילױּפ עטריטלַאזקע עקיטסלָאמעד
 :ַאּפ רעד ףיוא טקּוקעג טָאה װָארטסאי .ןעמענַאּב טנעקעג
 עששטייד יד ןּופ טײהרעמ יד יװ ,ױזַא טקנּוּפ עיצַאזינָאל
 =רעריטרַאמ רעשיטנאמָאר רעד .טייצ רענעי ןּופ םינּבר

 ןצװעג םיא זיא טנגּי רעשילּפ רפד ןּופ םזילַאעדיא
 אב טנעקעג טשינ ךױא רע טָאה רעּבירעד ןּוא ,דמערפ

 רעשידי רעד ןּופ םזילַאנָאיצַאנ ןשיליּפ םעד ןפיירג
 .(14 טנגּוי

 גנַאגרעּביא םענעזיװעגנָא םעד ןּופ זילַאנַא רעד
 עיצַאלימיסַא רעד ןּופ ךיוא יװ ,שילױּפ ּוצ שטייד ןּופ

 "סיה ןּוא רָאלק טשינ סױרַא רעּבלעג .רד ײּב ןיא ,ללכּב
 יד ןּופ ןילאנא רעיונעג א רָאנ .טעדנירגַאּב טשינ שירָאט
 סעצַארּפ ןקיזָאד םעד ןיא ןעגנוריטאש ענעדיישרַאּפ
 *ריצילּפמָאק-תמאֹּב יד ןיײטשרַאפ ּוצ רעסעּב ןפלעה ןעק
 .ןדיי "עטרעלקעגפיוא , יד ןופ עגַאל עט

 ןּופ לטיּפַאק ןטייװצ םעניא טרירַאּב רעּבלעג .לד

 טּפַאשלעזעג רעשיליּפ רעד ןּופ גנואיצַאּב יד ְךּוּב ןייז

 =ַאנַא ןײק טשינ ןיטולחל ָאד טיג רע רעּבָא ,ןדיי יד ּוצ
 דנַאל ןיא טשרעהעג ןּבָאה סָאװ ,ןעגנוטכיר יד ןּופ זיל
 קלָאפ סָאד יװ ןרירטסּוליא ּוצ ידּכ .עגארפ-ןדיי רעד עגונּב

 לעג .רד טגנערּב ,טמיטשעג שיטיּפעסיטנַא ןזעװעג זיא
 לטעטש םעניא ןדיי ףיוא םָארגַאּפ םעד זײװַאּב סלַא רעּב
 =סױא ןַא ּוצ טמּוק ןּוא (185/ רּוּכּכ.םי קצרּוט
 ןיא'ס סיורג יװ, ךעלטיד זנּוא טזײװַאּב סָאד זַא ,ריפ

 -סקלָאפ עקירעדינ יד ןיא ןדיי ּוצ סַאה רעד ןזעװעג
 ךמס ןפיוא גנּורעניײמעגלאראפ ןימ אזַא .(23 .ז) "ןטכיש
 ,שלַאפ שיגָאלָאדָאטעמ לּכ םדוק ןיא טקַאפ ןייא ןּופ רָאנ
 ןּופ ,לשמל ,ןסיײװ רימ .שירָאטסיה טשינ ןיֹוש דער ךיא

 ?מּוא עקיזָאד יד ןיא זַא ,טכיּרַאּב ַא סלעזימ שירעּב 'ר
 ןעמ ּבױא .ןשטייד עּפּורג ַא קידלּוש ןועװעג ןענייז ןעּור
 ןסַאמסקלָאפ יד ייּב ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא ןכּוז ףרַאד
 ערעדנַא ןיא ןעניפעג בורל יז ןעמ ןעק ,טייצ רענעי ןּופ

 יד טרעדלישעג ןיא רעסעּב טשינ ךיוא .ןטקאפ ןּוא ןלעװק
 ּוצ ץנעגילעטניא רעד ןּופ ןּוא םיצירּפ יד ןּוּפ גנּויצַאּב

 רּבחמ םעד זיא דָאויּפעיקסװָאינשעל רעד .,ןדיי יד
 יד ןּוא דָאזיּפע םענּופ דנּורגרעטניה רעד רעּבָא ,טנַאקַאּב
 עג ןטכױלַאּב טשינ םיא ײּב ןיא םיא ןגעק עיצקאער
 ןינע םעד ןגעװ עז) ןלעװק עקיטכיר יד טול ןרָאװ
 ירַאװ ַאטעזאג; ןיא ןעלקיטרַא עירעס סיקסווָארַאּבישּפ
 . ןּוא ןגרעּבנענַארק ּוצ ווירּב יד ךיוא ,1913 *אקסװַאש
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 ײגענָארק החּכשמ ןּופ ויכרַא םעד ןיא ןיקסװעַארק
 טכַא ןיא ןעמּונעג טשינ רֹּבחמ רעד טָאה ךיא .גרעב
 .טײצ רענעי ןּופ רּוטארעטיל עשיטפיצילּבוּפ יד

 -ירעטקאראכ סָאװ ,ןטנעמָאמ עכעלטע ָאד ןצגנערּב רימ
 לעיצעּפס ןּוא טפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ןּופ גנויצַאּב יד ןריז
 ןעװעג ָאד ןענייז סע .ןדיי יצ עיצַארגימע רעשיליוּפ רעד ןּופ
 רעכעלצּוג ַא ןענעז ןליױּפ ןיא ןדיי יד זַא ,ןעגנּונימ עכלעזַא

 רָאנ ,טקנּוּפדנַאטש ןלַאנָאיצַאנ:ןייר םענּופ רָאנ טשינ טנעמעלע

 רעמינָאנַא ןַא טָאה 1858 רָאי ןיא ךָאנ .ןשימָאנָאקע םענּופ ךיוא

 ,ןזיװעגנָא עגַארפ-ןרעיוּפ רעד רעּביא רּושַארּב ַא ןּופ רּבחמ
 לי ,לדנַאה ןּופ ןסיטשסױרַא טשינ ןדיי יד ףראד'מ זַא
 עשידיי ןלָאז ;וצרעד ץנעגילעטניא עקיטיונ יד ןגָאמרַאפ יז
 טעװ טלָאמעד-- רעטעּברַא עשידי ןעמטנּוצ ןטנאקירּבַאפ
 -סקע רעשידיי רעד ןּופ עגַארפ יד ןרעװ טזיילעג אליממ
 ,ןופרעד ךיז טמעג עכלעוו ,רעױּפ םעד עגונּב עיצַאטאּולּפ
 .(15 ירעלטימרַאפ ןּוא לדנאה ןּופ ןּבעל ןדיי ליפ ּוצ סָאװ
 רעד ּוצ גנולעטש רעדנַא ןַא רָאג .גנּולעטש ןייא זיא סָאד
 עלַאקידַאר-לַאנָאיצַאב יד טַאהעג ןּבָאה עגַארּפ רעקיזָאד
 :שיטסימ ,לשמל ,ַאזַא .עיצַארגימע רעד ןּופ ןטנעמעלע
 ףיױא טקּוקעג טָאה יקסװָאקנָאװזד יװ רעּוט רעטמיטשעג
 ןּופ םיפּתּוש עקיטסײג יד ףיוא יװ ,ןדי עשיליוױּפ יד
 ןיא ןסינּפױנּוצ , ךיז ןפרַאד ײז ןכלעװ טימ ,קלָאפ ןשילױּפ
 =ךנַאטש םעד טפמעקַאּב טָאה יקסװַאקנַאװזד .*רעּפרעק ןייא
 יא ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןּופ עיצַאּפיסנאמע יד זַא ,טקנוּפ
 ןּופ גנּוקיטכערַאּבכײלג , ןימ ַא ,ןינע רערַאטיליטּוא:ןייר ַא
 יװ ,"ןצונ עשידרע רַאפ טדנירגעג ,םיפּתּוש-ןרענָאיצקַא
 ןשיטטטַאּפ ןקיטרַאנגײא ןייז ןיא סיוא ךיז טקירד רע
 יד קיטכיר טשיג ןיא סע וַא ,ןעז ּוצ ןיא םעד ןּופ .ןושל
 עשילױּפ יד זא ,(27 .ז) ןרעבלעג ןּופ קיטסירעטקַארַאכ
 ןרַאטיליטּוא ןַא ןּופ ןדיי יד ףיוא טקּוקעג טָאה טפַאשלעזעג
 עדײּב ןיא ןעװעג זיא םוירַאשיל'טּוא רעד .טקנגיּפדנַאטש
 גנּוטכיר עדעי ןּוא ,ןשידיי ןיא ןּוא ןשיליױּפ ןיא : ןרעגַאל
 -עיװ .םזירַאטיליטּוא ןּופ גנּושטיײטסױא ריא טַאהעג טָאה
 ןלעװ ןיא ןענַאטשַאּב ןיא ,לשמל ,םזירַאטיליטּוא סיקסלָאּפָאל
 יד ןּופ רעריפנָא יד ;דנַאטשלטימ ַא ןדיי יד ןּופ ןפַאש
 ,ןדיי עכייר יד ןצּונסיױא טלָאװעג לּכ-םדוק ןּבָאה *עטיור,
 --ןדיי עמירָא יד ןּוא ,דנַאטשפיוא ןרַאפ רעּבעג-טלעג סלַא
 סלַא תוחּפהילכל ןיא ,רעפמעק עװויטקא סלא טשינ ּביוא
 קיצניו השעמ:תעשּב יז טָאה סע .המודּכו ןענָאיּפש
 רעדָא שילױּפ ןדיי עקיזָאד יד ןענעק יצ ,עגַארפ יד טרעמיקעג
 םעד ףיוא טקּוקעג שרעדנא רָאג ןּבָאה ײז ליײװ ,טשינ
 סָאװ ,גנוטכיר רעדנַא ןַא רָאג .עיצַאינָאלַאּפ ןּופ סעצָארּפ
 ,ןטלַאהעג טָאה ,"עטיור, יד ּוצ טנעָאנ ןענַאטשעג זיא
 ןפיוא ,גנידַאּברַאפ-טּפױה רעד ןיא ע?צאוינָאלָאּפ יד זַא
 רעכלעװ ּוצ ןדיי יד ןזָאלּױצ ללכּב ןעק'מ ןכלעוו ןּופ ךמס

 רעּבלעג .רד ּביוא .דנַאטשפיוא ןיא טעטיװיטקא זיא סע
 ןיא -- ,םוירַאטיליטוא ןכעלטפאשלעזעג םעד טניימ

 םעד ןיא דנרינימָאד טשינ גנולעטש . ַאזַא ןעד

 6 1863 ןּופ דנַאטשפיױא ןשיליּפ םעד ןיא ןדיי

 (6?ללכּב רעדנעל עלא ןיא עיצאּפיסנאמע רַאפ ףמַאק

 זַא ,גנוניימ סרּבחמ םעד ךיוא זיא טדנירגאּב טשינ
 יד ףיוא יװ ,ןדיי יד ףיוא טקיקעג ןּבָאה ןקַאילַאּפ יד,
 ,(22 .ז) "רוטלוק רעשיסּור ןּוא רעשישטייד רעד ןּופ רעגערט
 ןּבָאה ןלױּפ ןיא טלּוק ןשטיײד םעד ןגעק ףמַאק רעד
 רעד טָאה 1845 רָאי ןיא ךָאנ .ןײלַא ןדיי יד ןּבױהעגנָא
 ּוצ טדנעװעג ךיז רעישראװ .רד רָאסעּפָארּפ רעקַארק
 .םיוא ןלָאז יז זַא ,ןצניװָארּפ עשילוּפ עלַא ןּופ ןדיי יד
 .שיליוּפ ּוצ ןעמענ ךיז ןּוא ךַארּפש צשישטייד יד ןּבעג
 ןטנעדּוטס עשידיײ ןַאטעג עקאט סע ןּבָאה עשראװ ןיא
 יעי ןיא עיצַאקיפיסּור א ןגעװ .1861--1856 ןרָאי יד ןיא
 .טסקע יד ּוליּפַא .ןדייר ּוצ ךעלגעממּוא ללכּב זיא טייצ רענ
 *סֹור ןיא עיצַאקיפיסּור רעד ןּופ "עגנעהנָא עטסמער
 ןפרַאד ןדיי עשילױּפ יד זַא ,ןטלַאהעג ןּבָאה דנַאל
 ןילא אדנאװעל ;ךאוּפש עשיליוּפ יד ןעמעננָא
 "ןָאיס  ןּוא 'טעיװסוַאר, ןעגנוטיצ יד ןיא טָאה
 ּוליפַא ןּוא ,טקנוּפדנאטש ןקיזָאד םעד  ןטָארטראפ
 ,דנאלסּור ןיא עיצקַאער ןּופ עכָאּפע רעד ןיא ,רעטעּפש
 *רַאפ טקניּפדנַאטש םעד 1871-1870 ןרָאי יד ןיא טָאה
 .סעדַא ןיא) "ןעיד; גנוטייצ עשידיי-שיסּור יד טקידייט
 טכארטעג טשינ לָאמנײק טָאה ןיילַא גנּוריגער צשיסּור יד
 -עג ללכּב טָאה ןּוא ןליופ ןיא ןדיי יד ןריציפיסּור ןגעוו
 =וּפ ףיוא יװ ,"עטרעלקעגפיוא , עקיטרָאד יד ףיוא טקּוק
 =ַגלימיסַא םעד ןּופ גנּוניישרעד יד .רעגערט:רּוטלּוק עשיל
 סױרַא טפּור עשרַאװ ןיא 'יאקנעשטּוי, טַאלּבנכָאװ ןשירָאט
 ןּוא עטיל ןיא ןרָאטאלימיסא עשידיי יד ייּפ דיירפ א
 דנַאטשפיוא ןראפ שיליוּפ זיא עטיל ןיא .(07 דנַאלסּור ןיא
 יװ ןדי יד ןשיװצ טײרּפשרַאפ רעמ ךסא ןעװעג
 טשינ ןימעגלא ןיא טָאה ץּוּבק רעשידי רעד, .שיסּור
 ?סיה רעד טקרעמַאּב -- ךארּפש עשיסּור:סיורג יד טנעקעג
 ערעייז רעּביא ןדליש יד-תונורכז ענייז ןיא ןאזראק רעקירָאט
 =ָאלטָאג ךיוא ."שיליּפ ףיוא רָאנ ןעװעג ןענעז ןעמַארק
 ללכּב ןעמ טָאה ןילָאװ ןיא ּוליפא זַא ,טקיטעטשאּב רעּב
 ,װעשטידראּב ןיא ;שילוּפ רַאנ טדערעג טייצ רענעי ּוצ
 רעכלעװ ,ןדיי ַא ןעניפעג ּוצ ןעװעג רעװש ןיא ,לשמל
 ןּבָאה םירחוס בור סָאד ןגעקאד ,שיסּור טנעקעג טָאה
 ײליױּפ רעד .רָאלק ןענעז תוּביס יד .שילױּפ ןענַאטשראפ

 יֵאקע עקיצנײא יד ןעװעג זיא טנעמעלע רעשיצירּפ רעש
 ךיז ןּבָאה ןדיי יד ןּוא ,ןטנגעג ענעי ןיא טפַארק עשימָאנ
 ,(5 ןסַאּפּוצ םיא ּוצ טזּומעג

 יד טרירַאּב רעּבלעג .רד ּואװ ,לטיּפַאק ןטירד םעניא
 *?שיליוּפ, רענעפּורעג:זַא רעד ברע ןדיי יד ןּופ עגארפ
 "אב עכלעזַא טימ רּבהחמ רעד טרירעּפָא ,"תודחא רעשידיי
 טשינ טּביײלּב טלַאהניא רעקידתושממ רעיײז סָאװ ,ןפירג
 *ער יד, זַא ,29 .ז ףיוא רימ ןענייל ,לשמל ,ױזַא .רָאלק
 .ַארַאּב ןטלַאהעגּפָא טלָאמעד ןּבָאה ןעײטרַאּפ ערענָאיצּולָאװ
 ינייא ךס ַא ןעמּונעג לײטנָא ןּבָאה סע עכלעװ ןיא ,ןעגנּוט
 ײרַאּברָאפ יד טציטשעג ןבָאה ײז ןּוא ,ןדי עכיירסּולפ
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 יד טנײמעג ןּבָאה םינּפַא רע לָאז םעד טימ ."זעגנוט
 עכלעװ ,גרעּבנענָארק ןּוא סנעגרּוי ןּופ עּפּורג

 ;ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ּוצ ּוצ טנכער רּבחמ רעד
 רעװ טַאטשנעזײא רעסיװעג ַא ןּוא ןעזָאר ךיוא
 .ןסָאלשעגנָא יז ןָא ךיז ןּבָאה (? רע זיא

 ןזעװעג גרעּבנענַארק:סנעגרּוי עּפּורג יד זיא תמאּב
 עכעלרעגריּב:לַארעּביל ַא רָאנ ,ערענָאיצּולָאװער ןייק טשינ
 טליּפשעג ןּבָאה ןעזָאר ךיוא יװ גדעּבכנענַארק גנּוקינײארַאפ
 ןטנעמָאמ רָאּפ ַא ףיוא .ןרָאי ענעי ןיא ליּפש ןטלּפָאט ַא

 ,רעיונעג ןלעטשּפָא ָאד ךיז ךיא ליו עלָאר רעשיטילָאּפ רעייז ןּופ
 רעטצינערגַאּב ַא ןזעװעג ללכּב זיא גרעּבנענַארק

 רעסיורג ַא ּוצרעד ןּוא רעטעדליּבעג ןייק טשינ .שטנעמ

 רע טָאה ,םיריבג צנעמּוקעגּפױא עלַא יװ יױזַא ,הואג-לעּב
 רעכעלטפאשנדייל ַא ןּופ טנערּבעג ,טּפוטשעג םּוטעמּוא ךיז
 ןיא רָאג טשינ עלָאר ענעעזעגנָא ןַא ןליּפש ּוצ עיציּבמַא
 ןּופ ןּבעל ןשיטילָאּפ םעניא ךיוא רָאנ ,ןשימָאנָאקע םעד

 :ַארק ןיא ,רעמינּפ ײװצ טַאהעג טָאה סּונַאי בוא .דנַאל
 ןשיוװצ .טייקידמינּפ-ריפ ַא טימ טשטנעּבעג ןעװעג גרעּבנעג

 ליה רעד טימ ןריואװשעג ךיז רֶע טָאה -- *עטיור, יד

 רַאפ יטּולּב ןּפָארט ןטצעל, ןזיּב ןפמעק ּוצ העּובש רעק

 ןשיװצ .1772 ןּופ ןעמאר יד ןיא ַאטּוטיטסצר ַאינַאלָאּפ , ַא
 :לעּב רעטסלַאער רעד ןזעװעג רע זיא -- "עסייוע יד
 יָאר ןּופ ןסּולּב עסייה יד טליקעגּפָא טָאה סָאװ ,ןוּבשח

 רעד טימ ןענעכער ךיז ןפּורעג ןּוא תומולה עשיטנַאמ
 רע טָאה -- ןדיי ןשיװצ .קיטילָאּפ רעד ןיא טייקכעלקריװ

 ,דמּושמ א ןזעװעג זיא רע םגה ,דיי ַא רַאּפ ןטלַאהעג ךיז
 רַאפ ןטלַאהעג םיא ןעמ טָאה -- ןטסירק יד ןשיװצ ןּוא

 טימ קיטנוז ןדעי טייג רעכלעװ ,טסירק ןקיטכירפיוא ןַא

 רעד ןיא ,ויטַארטסנַאמעד יװ טעמּכ ,החּפשמ רעצנַאג דעד
 הּפ יד .,סַאג עקסוװעלּורק ףיוא עכריק רעשיטנַאטסעטַארּפ
 םעד ףיוא יװ ,טקּוקעג םיא ףיוא טָאה טפַאשלעזעג עשיל

 ןיא ןדיי "עטרעלקעגפיוא, יד ןּופ טנַאטנעזערּפער ןתמא
 ,רָאטַאזינַאגרָא רעדנצנעלג ַא ןּוא רחוס רעטּוג ַא ,ןליוּפ

 -נענּוצ טגעלפ רע סָאװ ,םעד קנַאדַא ,גרעּבנענָארק טָאה

 ,םיענּת עטכייל ףיוא תואולה םירחוס יד רַאּפ ןכַאמ ךעלג
 -סודניא-קַאּבַאט יד ןריזילָאּפָאנָאמ ןייז קנַאדַא ךיוא יװ
 םעד ןה--ךיז טימ םידדצ עדייּב טאהעג ,דנַאל ןַיא עירט
 =לללוּפ רעד ןּוּפ ןגיוא יד ןיא ,ןשידי םעד ןה ,ןשיליוּפ

 .ַאקע ןַא ןגעװ טמולחעג טָאה עכלעװ ,טפַאשלעזעג רעש
 ןסקָאװעגסױא גרעּבנענַארק זיא ,טייקידנעטשּבלעז רעשימָאנ

 ןָשוא ןעוטפיוא ענייז קנַאדַא ,דלעה ןלַאנָאיצַאנ ַא ּוצ זיּב
 עשיסּור יד .עירטסּודניא ןּוא לדנַאה- ידנַאל ןופ טיּבעג
 ןַא ףיױא יװ ,ןגרעּבנענָארק ףיוא טקּוקעג טָאה גנוריגער

 יגעהּפַא ןּוא שיטקַארּפ ּוצ זיא רעכלעװ ,ןשטנעמ םענעגייא
 יד ףיוא ןריפרַאפ ןזָאל ךיז לָאז רע זַא ,ריא ןּופ קיג
 ,םָארטש ןשיטנַאמָאר:לַאנָאיצאנ םעד ןּופ ןרעסַאװ עכעלרעפעג
 טשינ דצ ןיײא ןײק :ןזעװעג זיא ּפיצנירּפ סגרעּבנענָארק

 ןשיװצ ןריװַאל ןּוא םולשּב ןּבעל ןעמעלַא טימ ,ןרילרַאפ
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 אפ ןעמערטסקע עשיגָאלָאעיא יד ןּופ אדּבירַאכ ןּוא אליצס
 ןקיטציא ןיא ךעלצּונ ןייז זנוא טעװ גרעּבנענָארק,

 ּוצ ןיטנַאטסנָאק קינטסעימאנ רעד טּבײרש -- ,טנעמָאמ
 טיירג זיא רע -- ,ןטײװצ םעד רעדנַאסקעלַא רעדּורּב ןייז
 גנּוריגער רעד תבוטל ןלַאקידַאר יד ןגעק ןעלדנַאה ּוצ
 לָאמ ןטייװצ ַא .?גנּוטלַאהרעד.טסּבלעז ןּופ ליפעג סיוא
 טעּברא גרעּבנענַארק זַא ,ןדלָאמעג עשעּפעד ַא ןיא טרעװ
 .עג רעכעלטפַאשטריװדנַאל דעד ןיא םיצירּפ יד ןשיװצ
 ןּוא .סעגנוריגער ;שיסּור יד ןציטש ןלָאז יז ,"טתַאשלעז
 ןיא לײטנָא גרעּבנענַארק טמענ טייצ רעקיּבלעז רעד ןיא
 יוגער רע ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאקידַאר יד ןיפ ןעגנּוציז יד
 ןשיזיוצנארפ םעד טיול קיטקאט עשיטילַאּפ ןייז טריל
 יקנארפ עכלעװ ,גנולעטש רעד טיול .ה .ד ,רעטעמָארַאּב
 רערענָאיצולַאװער-לַאנָאיצַאנ רעד ּױצ ןעמּונעג טָאה ךייר
 יעּפָא רע לייװ ,רַאפרעד סע טּוט רע .ןליוּפ ןיא גנּוגעװַאּב
 טציטש ךיירקנַארפ ּביױא ,לַאטיּפאק ןשיזיוצנַארפ טימ טריר
 ןָעעלָאּפַאנ ןּוא גנּוגעװַאּב ערענָאיצּולָאװער יד רעטנּוא
 יד רַאפ סערעטניא ןּופ ןרּוּפש סױרַא טזײװ רעטירד רעד
 ןײג ךָאנ ןעק'מ זַא ,סע טסײה -- ,ןעגנוּבערטש עשיליוּפ
 (!םייהעג ךיז טייטשרַאפ) טיג רע .ןרענָאיצּולַאװער יד טימ
 ןבעגּוצסױרַא ףױא טלעג ר על יג רענָאיצּולָאװער םעד
 טעװ דנַאל ןיא .גנוטייצ ערענָאיצולָאװער ַא קיצּפײל ןיא

 .ןגױא יד ןיא ןעמעלא ייּב ןייז ּוצ ןח-אשונ ןעז רע
 ןעגּנאגעג טשינ םַארנָארּפ רעשיטילָאּפ ןייז זיא טערקנַאק
 ןא טרעדָאפעג טָאה רעכלעװ ,סיקסלָאּפַאלעיװ יװ רעטייוו
 ַא זיא גרעּבנענָארק .ןליוּפ ךיירגיניק ןרַאֿפ עימָאנָאטױא
 ,טסיגּוטדַאּפַא רעשיטילַאּפ ַא ,ריקנַאּב רעדנריזילַאּרעּביל
 צנייז טנעה ענייז ןיא םיצירּפ יד ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו
 יַאֹּפ עשימַאבָאקע ןייז טצונעגסיוא טָאה ןּוא ,(תובוח-ילעּב
 .:צלָאר עשיטילָאּפ א ןליּפש ּוצ ידּכ עיציז

 .אמ ריִקבַאּב רעד ןזעװעג זיא שֹרעדנַא ליפ טשינ
 עג דילָאּפ ַא השּוריב קידנעמּוקַאּב .ןעוָאר סַאיט
 ייױַּפ-ןייר ףיוא תוברנ ןלייטראפ ךרּוד ןעזָאר טָאה ,טּפעש
 ןּיּפ ןעמָאנ ַא ןּברָאװרעד ךיז ןטלַאטשנַא עלערּוטלּוק טשיל

 ןא קיטייצכיילג קידנעייז .טָאירטַאּפ ןשיליוּפ ןּבישה א
 עָאה ,ןטלאטשנַא:הקדצ עשידיי ךס ַא רעּביא סוּפורטוּפַא
 יכײלג ןּוא ,ךַארמש עשילוּפ יד טריפעגנייא ייז ןיא רע
 ןניירק יד ןיא ןעמָאנ ןרעלוּפָאּפ ַא ןּברַאװרעד ךיז קיטייצ
 טשינ ךָאנ .ןעגנּוטכיר עלַא ןּופ ןדי רעװעשרַאװ יד ןּוּפ
 .נעס עשידיי עסיוועג טַאהעג ּוליפַא רע טָאה ,טדמשעג
 ארטסנָאמעד עשיטָאירטַאּפ יד ןּופ םָארטש רעד ,ןטנעמיט
 טנעקעג ךיז טָאה רע רעּבָא ,ןסירעגטימ םיא טָאה סעיצ
 -נעייז .ןגרעּבנענַארק ןּופ רעגרע טשינ ןרילָארטנָאק
 ןעזַאר טָאה ,ןגרעּבנענָארק ןּופ רעטעדליּבעג קיד
 םעד ןיא ןגארפ עשימָאנָאקע רעּביא ןעלקיטױא ןּבירשעג
 -ָשילּביּבג רעד ןיא ,טײצ רענעי ןּופ לַאנרּושז ןטסקיטכיװ
 גנַאלןרָאי ,בגַא ךרד ,טָאה רע ןכלעװ ,ײַאקסװַאשראוו ַאקעט
 :רע ויא ,שטנעמ רעליטש ַא עבטּב קידנעיײז .ןטלַאהעגסיוא
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 עט רערענַאיצולַאװער זיא ס9 רעכלעוו ןּופ טייוו ןזעװעג

 :טּפיױה רעװעשיַאװ ןטימ גנּוציז רעמייהעג א ףיוא .טייקיט

 :רַאפ ,ווָאילּורכ לארעגעג ,רעטילימ ןשיסּור ןּופ רידנאמָאק
 טעװ רע זַא ,ןגרעּבנענַארק טימ ןעמַאזּוצ ,ןעזָאר טרעכיז

 טָאה וָאילּורכ ,גנוריגער רעשיסּור רעד תבוטל ןטעּברא

 רַאפ קיטכיװ רעייז, ןענעז ןריקנַאּב יד זא ,ןטלַאהעג
 ַא ךָאנ ."סולפנייא ןסיורג רעיײז קנַאדא ,גנוריגער רעד
 טרעוו--ןיטנאטסנָאק קינטסעימַאנ םייּב ץנעידיוא רעלעיצעּפס

 ןּוא ןויירק-הכולמ יד ןיא שטנעמ רענעגײא ןַא ןעזָאר
 .ס2גנוגעװַאב רעקידסלָאמאד רעד ןּופ ּפָא ךיז טקּור

 רעד ףױא ןלעטשּפָא ךיוא לסיּבא ךיז ןלעװ רימ
 ?טפַאשלעזעג רעכעלטפַאשטריװדנַאלש רעד ןּופ עלָאר
 ןטכױלַאּב טשינ זיא עכלעוו ,( ,דסששםזלץפ!שס 80101026")
 ןּבָאה טפַאשלעזעג רעקיזָאדרעד ןיא .קיטײזלַא ןרָאװעג
 טלָאװעג טָאה גגוטכיר ןייא .ןעגנוטכיר ייווצ טפמעקעג
 :רעד טשינ ,רעלטימרַאּפ ןשידיי םעד ןּופ ןריּפיסנַאמע ךיז
 לײװ ,ראפרעד רָאנ ,ןדיי ןזעװעג ןענעז ײז לײװ ,רַאפ
 ױזַא טָאה טפאשלעזעג יד .רעלטימראפ ןזעוועג ןענעז ייז

 טימ םַארגָארּפ ןויטיזָאּפ א טַאהעג ,ןגָאז ןעמ ןעק ,םּורַא
 ,ןדיי עשיליוּפ לַאצ רעסיורג ַא ראפ ןטַאטלּוזער עויטַאגעג

 טּבערטשעג טָאה טפַאשלעזעג רעד ןיא גנּוטכַיר ערעדנַא ןַא
 ןופ רעדילגטימ סֹּלַא ןדיי ןזָאלרעד לָאזמ זַא ,ּוצרעד
 עּביל ײז ןשיװצ ןטײרּפשרַאפ ּוצ ידּכ ,טפאשלעזעג רעד
 סָאד ןריאּורטסגָאקער ןפוא ַאזַא ףיוא ןּוא טעּברַא:דרע ּוצ
 .לעזעג רעד ןיא ןעמ טָאה ןדיי .ןּבעל עשימָאנָאקע עשידיי
 ןיא ןעװ .ןטייקירעװש עסיורג טימ רָאנ ןעמּונעגנָא טפאש
 ?:קעריד רעד -- רחוס רעשידיי רעכײר א זיא 1859 רָאי

 -ןײטשּפע יַאלָאקימ ןַאּבניא רעניװ רעד ןּופ רָאט

 טָאה ,טפַאשלעזעג רעקיזָאדרעד ןּופ די ,גטימ ַא ןרָאװעג
 ןייז ןקירדוצסױא לטימ רעדנַא ןיק ןענופעג טשינ רע
 ןסיורג ןקיזָאדמעד דיל א ןיא ןעגניזַאּב וצ יװ ,החמש
 טקירד דיל םעד ןיא .ןעװעג הכוז טָאה רע סָאװ ,דובפ
 רעכעלרעדירב רעד  רַאפ, קנאד ןייז סיֹוא ןײטשּפע

 ,טקערטשעגסיוא םיא ּוצ ןּבָאה ןקַאילַאּפ יד סָאװ ,"טנאה

 :טימ ןענעק טעװ ,דיי רעד ,רֹע סָאװ ,היכז רעד רַאפ
 ןשיליוּפ ןטימ ןּוא ץישטכַאילש ןשיליוּפ , ןטימ ןטעּברַא
 ןייק טשינ; זיא ,ןײטשּפע ,רע זַא ,טזײװַאּב סָאד ;?ןומה

 ,23 "טשיג םיא טכַארַאפ דרע-רעטּומ יד ןּוא ,םותי

 ןזעוועג זיא "טּפַאשלעזעג עכעלטפאשטריוודנַאל , יד .

 רעשיטילַאּפ רעד .עיצַאזינאגרָא עשיטילַאּפ-שימָאנָאקע ןא
 ,םעד ןיא ןענַאטשַאּב זיא םַארגָארּפ ריא ןּופ טנעמָאמ
 ןּופ ןיזליואו רעשימָאנַאקע רעד ןיא ריא רַאפ סָאװ
 טעװ רעכלעװ ,ויטָאמ רערעמירּפ רעד ןעװעג דנאל
 ,גגואיירפַאּב עשיטילָאּפ יד ךיוא טייצ רעד טימ ןעגנערּב

 םּורוק טקּוקעג םיצירּפ יד לייטנטסרעמ ןּבָאה רעּבירעד

 ןשיווצ טָאה עכלעוװ ,גנּוגצוװאּב רערענָאיצולָאװער רעד ףיוא

 גנורעדָאפ יד טלעטשעגסױרַא ךיוא ןעגנּורעדַאפ פרעדנא

 ,דרע רעד רַאפ ףיוקסיוא-טלעג ַא ןָא םרָאפער-רַארגַא ןא ןּופ

 20 1863 ןּופ דנַאטשפיוא

 ,ץניװָארּפ רענזיוּפ יד טנידעג ,רעטסּומ סלַא ,טָאה ײז רַאפ
 :ַאקע-ןייר א ןּופ עיניל רעד ףױא ןעגנַאגעג זיא עכלעוו
 .טעטיװיטקַא רעשימָאנ

 ןּבָאה טײצ רענעי ןּופ ןטסיצילּבּוּפ עשיליופ ךס ַא
 רעד ןּופ גנולעטש עשידיייטנַא עקרַאטש יד טרעיודאּב
 ףיוא טקיקעג טָאה ,לשמל ,יקסװַאלסָארעימ .טּפַאשלעזעג

 ַא ףױא יװ טּושּפ טפַאשלעזעג רעד ןּופ טײקיטעט רעד
 ענײז עז) תובוח עשידיי יד ןּופ ןרעװ ּוצ רּוטּפ שטנּואװ
 ,1924 ,עשרַאװ ,ךיליירפ .רד ןּופ ןּבעגעגסױרַא ,ןרַאּומעמ
 ּוצ ןדיי יד ןעיצּוצ טלָאװעג טָאה יקסוועיארק .(119 .ז
 זַא ,קידנעצזנייא ,דנַאל ןּופ יוּברעּביא ןשימַאנָאקע םעד
 רעקיצניג ַא ןארַאפ זיא טעּברַא רעקידתופּתּושּב ַא ןיא
 יַארק רעלעטשטפירש רעד .6:עיצַאלימיסַא רַאפ ןדָאּב
 יקסנעיּבראג ןגעװ גָאלָארקענ ןייז קידנּביײרש ,יקסוועש
 טקירד ,(רעּבלעג .רד טּבײרש סע יװ ,יקסנעיּבארג טשינ)
 יקעס רענעזעװעג רעקיזָאדרעד סָאװ ,רעױדַאּב ןייז סיוא
 עג טָאה "טפאשלעזעג רעכעלטּפַאשטריװדנַאל, ןּופ ראטער
 ןיא ןדיי ןזָאלּוצ ןגעװ "ןפירגַאּב עמּורק, עכלעזַא טַאה
 זַאדרעד זַא ,בגא ךרד ,טנָאמרעד רע .טּפַאשלעזעג רעד
 ןיא ווירּב ןענעזַאר ּוצ ןּבירשעג טָאה יקסנעיּבראג רעק
 ןלעװ ווירב יד ןּוא -- "ןָאט ןקיסַאּפ ןיק טשינ ַא;
 / .טפקנַאדעג ןכעלקילגמּוא ןא ןּופ קנעדנָא סלַא ןּביײלּב

 רעטרעפ רעד ןרעּבלעג .רד יײּב ויא טיּבעג טּוג
 עגַארּפ יד טלדנַאהַאּב רעכלעװ ,ךּוּב ןייז ןּופ לטיּפאק

 ןיא לַאירעטַאמ רעד ."תודחא רעשידיי:שיליױּפ , רעד ןּופ
 -עגסיוא טשינ זיא רע םגה ,טלעטשעגנעמַאזּוצ טקַאּפמָאק
 רעסײורג ןייק טשינ סָאד ןיא לַאפ םעד ןיא .טּפעש
 יָאמ רעקיּבלעורעד רעּביא ךיז טרזח ףוס:לּכ:ףוס .ןדָאש
 :יטנעס ןּוא סעיצַארַאלקעד עשיטעטַאּפ עלַא יד ןיא וויט
 לטיּפַאק םעד ןיא .טײצ רענעי ןּופ סעדער עלאטנעמ
 ףורפיוא ןטגַאסערעטניא רעיײז ַא רעּבלעג .רד טגנערּב
 טציא זיּב ןיא סָאװ ,(45--44 .ז ףױא) טײצ רענעי ןּוּפ
 ןכַאמ ָאד רימ ןליװ ךָאד .טנַאקאּב ןעװעג טשינ ןיטולחל
 .לטיּפַאק םעד ּוצ תופסוה ןּוא ןעגנּוקרעמַאּב רַאּפ ַא

 -סקלָאּפ יד רַאפ, זַא ,טרָא ןייא ןיא טּביירש רּבחמ רעד
 :וקעגרָאפ גנוגעװַאּב-סגנּורעדירּברַאפ עצנַאג יד זיא ןסאמ
 ןזָאלּפָארַא טנעקעג טשינ ךיז ןּבָאה ייז ,דמערפ רָאג ןעמ
 *רעמּוא ױזַא ןעמּוקעג ןיא עכלעװ ,גנוקינייארַאפ ַאזַא ּוצ
 םעד ןיא (.ש .י-- .טנעקעג טשינ) ןּבָאה ייז ןּוא ,טעטרַאװ
 -געגנַאגראפ רעייז טימ ןסיירעצ שיורעג:לבוי ןּופ טנעמָאמ
 :טפַאשגסיװ ַא ןיא זַא ,סוא טזײװ זנּוא .(39 .ז) "טייה
 עליוה עכלעזַא ןרעװ ןטימעגסיוא ןפרַאד טעּברַא רעכעל
 . .ןזייואּב םּוש ןַא ןעגנּוטּפױהַאּב

 םעד ןּביױהעגפיא טָאה רעװ ,עגַארּפ רעד עגונּב
 הריּתס 8  ןַארַאפ זיא ,ץיצַארטסנַאמעד רעד תעשּב םלצ
 יקסװָאלאּפַאז ןּוא יקסװעלינאד .סרעגָאז-תודע יד ןשיװצ
 .ַאֹּבמּוא רעטלַא ןַא ןָאטעג טָאה סָאד זַא ,רעּביא ןּביג
 'סיה רעד .עדנַאל טנעדוטס רעד טשינ ןּוא ,די רעטנאק
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 סָאד ןַא ,רעּביא טיג ,ןגעגַאד ,יקסוָאלָאקָאס רעקירָאט
 :91) יקסוָאקַאװָאנ ןעמָאנ ןטימ טסירק ַא ןָאטעג טָאה
 ,(89 .ז ,ןיװ ,"1863 ןּופ עטכישעג,

 :ּבעה רעקידנריר צ ןַארַאפ זיא טיוט סלעװעלעל ןגעוו
 :רַאװ ןיא טלײטעג טָאה ןעמ ןכלעװ ,גָאלַארקענ רעשיער
 -סיוא .רעקירָאטסיה ןסיורג ןכָאנ הרּכוה רעד תעשּב עש
 :עלעל, טעּברַא ןיימ ןיא טכַארּבעג ןרעװ םיא ןּופ ןגוצ
 ,65 "ןדיי יד ןּוא לעװ

 ןעװעג זיא רעכלעװ ,יקסווָאדנאל לעװַאּפ .רד ןגעוו
 ,"ַאסָאק, םינָאדװעסּפ ןרעטנּוא דנַאטשּפױא ןיא טנאקאּב
 רעשיּפַארגָאיּב ַא ןיא ןטײהלצניא רעמ ןַארַאפ ןענייז
 .(1906) "ינאווָארטסּוליא קינדַאגיט, ןיא טקּורדעג ,טעּברַא

 רּבחמ :טרעעג םעד טימ ןיא טשינ םיטש ךיא
 נא ןַא ןעװעג זיא יקסװַאלסָארעימ זַא ,גנוניימ ןייז ןיא
 . +סערָאק 8 ףיוא טיוּבעג ןיא גנּוניײמ עקיזָאדיד .טימעסיט

 :אנָאיצַאנ, רעגרעּבסגינעק רעד ןיא עשרַאװ ןּופ ץנעדנָאּפ
 טקּורדעגרעּביא יז טָאה ןעמ טענַאװנּופ ,"גנוטייצ רעל
 ןעמ ."סמּוטנעדוי סעד גנוטייצ רענײמעגלַא רעד ןיא
 :ַאנ רעד ןּופ טנעדנַאּפסערָאק רעד זַא ,ןקרעמַאּב ףרַאד

 ַא ,יקסניויש דראודע ןזעװעג זיא "גנּוטײצ רעלַאנָאיצ
 :סָארעימ טפמעקַאּב טָאה רעכלעװ ,רעקיטילָאּפ רעקיסעמ
 :ַארּפמָאק טלָאװעג טיא רע טָאה רעּבירעד ןּוא ןיקסוװַאל
 :װַאלסָארעימ זא ,רעּבָא ןסייװ רימ .דנאלסיוא ןיא ןריטעמ
 רע .ערעדנא ןַא רָאג ןעװעג זיא ןדיי ּוצ גנולעטש סיקס
 ןּוא עיזאּושזרּוּב עשידיי-שילױּפ יד טַאהעג טנייפ טָאה
 .גנּוגעװאּב רעד ןיא עלָאר ריא טצַאשעגּפָא קיטכיר טָאה
 טכַאמ רענעי זַא ,ןגרעּבנענָארק טקידלּושאּב טָאה רע
 טָאה רע .דנַאטשפיױא םעד קנַאדַא ןטפעשעג עסיורג
 -עגָאיצולַאװער רעד ּוצ ױרטּוצ ןייק טַאהעג טשינ ללכּב
 רעד ףיוא ןּוא ןליוּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןּופ טייקשיר
 .האנה, א ףיוא יװ ,טקיקעג רע טָאה "גנורעדירּבראפ,
 ןּוא 100 .ז ,תונורכז ענײז עז) "םולש א ןּופ שזארימ
 קיטקאט רערענָאיצּולַאװער א ןּופ רעגנעהנָא סלַא .5
 ,עסאמ סלַא דיי זַא ,גנונימ ַא טַאהעג רע טָאה
 רעּבָא יא סָאד .דנַאטשּפיוא ןײק טשינ ןליװ
 .םזיטימעסיטנַא ןּופ טייו רעייז

 ןיא ןדיי יד ןּופ גנולעטש רעד ךייש ןיא סָאװ
 ןיא ןילָאװ ןּוא עילָאדָאּפ ,עניַארקּוא ,עטיל
 ןגעװ ןַארַאפ ןענייז ,"גנּורעדירּברַאפ, ןּופ עכַאּפפ רעד
 .רד טריזימעלָאּפ טסיזמּוא .ןעגנוניימ ענעדיישרַאפ םעד
 -ַאּב רעכלעװ ,יקסנַארװאג רעקירָאטסיה םעד טימ רעּבלעג
 דנאלסּור ּוצ ןליפעג עכעלדניירפ ןיא ןדיי י+ טקידלוש
 ַאֹּב רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ .1863 ןּופ דנַאטשפיוא ןתעּב
 ןעװעג ןצניװָארּפ עקיזָאדיד ןענייז שימָאנַאקע זַא ,טקרעמ
 סָאד סָאװ ,םעד תמחמ ,שילּפ קראטש טיײצ רענעי ּוצ
 -ַאֹּפ ןןעװעג ןענײז ןטנגעג יד ןיא רעציזַאּב-טּוג בור
 ,םיצירּפ עשיליוּפ יד ּוצ טרעהעג טָאה דנַאל סָאד, .ןקַאיל
 ,לַארטײנ רעמ טרָאד ןייז טזּומעג ןדיי יד ןּבָאה רעּבירעד
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 יד ןופ םענײא ןײק ןגערפיוא טשינ ידּכ ,קיטכיזרָאּפ

 "שיסור ַא סױרַא טנָארט לײטרּוא .ַאזַא -- ,"םידדצ

 טעמּכ, ,(27 דנַאטשפיוא ןכַאנ רָאי רָאּפ א גנוטייצ עשידיי
 ןגעלעג ןענייז ןדיי עכעלגעמרַאפ יד ןּופ ןלַאטיּפאק עלַא

 עד רעד טקיטעטשַאּב -- ,"ןקַאילָאּפ יד ןּופ טנעה יד ןיא

 ,(25 גרעּבנייטש עשוהי רָאזגעצ רענליוו רעקידסלָאמ

 ייסור יד טָאה ,(ןז6צ}) ,ןדנַאר יד ףיוא ,ןטרָאד

 רעד עגונּב םזילַארעּציל ןיא טליּפשעג ךיז גנּוריגער עש

 ןט12 םעד ,דנַאטשפיוא םעד ברע .גנּורעקלעּפַאּב רעשידיי

 יש רַאטַארּוקסגנּודליּב רענליװ רעד טָאה ,1863 רַאּונַאי

 ןעמ, ןַא ,ראלוקריצ א ןּבעגעגסױרַא װָאטאמכאש-יקסניר

 ןזעװעג זיא סָאד ."דיי עכאוש יד ןקידײלַאּב טשינ לאז
 ןיא טװאּורּפעגסױא ןיוש טָאה דנַאלסּור עכלעוו ,םעטסיס ַא

 .1831 ןּוא 1812 ןרָאי יד ןיא תומוקמ ענעי

 "עג רבוג ןּבָאה ןסערעטניא עשימָאנַאקע יד רעּבָא

 קיטכיזרָאּפ יװ ןּוא ,סעיצַאטנעירַא עשיטילָאּפ עלא יד ןעװ

 =עג רעמ ךָאד ײז ןּבַאה ,ןזעװעג טשינ ןעניז ןדיי יד
 רענעי ןיא .ןסּור יד טימ יװ ןקאילַאּפ יד .טימ ןטלַאה

 ןגָארט ּוצ ןקַאילָאּפ יד ייּב עדַאמ ַא ןרַאװעג זיא עכָאּפע

 עלַאנָאיצַאנ םּתס רעדָא ,רעלדָא ןסיוו א טימ םימלצ

 .דלעה עשירָאטסיה עשילױּפ ןופ רעדליּב טימ סעמעלּבמע

 =עג טָאה סעמעלּבמע עכלעזַא ףיוא גערפכָאנ רעסיורג רעד

 ןּוא עשרא ןײק ןרָאפ ּוצ רחוס ןשידי םעד ןעגנּואווצ

 םירחוס עשידיי יד .הרוחס עקיזָאדיד ןטרָאד ןּופ ןעגניירּב

 ןיא טשינ ןּוא ,ןגלָאפראפ קרַאטש רַאפרעד ןעמ טגעלפ

 לָאװער ןפיוקרַאפ רַאפ הסיפּת טימ טלָאצַאּב טָאה רחוס

 עשיסּור יד .רעכיּב ענעטָאּברַאפ רעדָא סעמעלּבמע ערענָאיצ

 לדנַאה רעד זא ,ןײטשרַאֿפ טלָאװעג טשינ טָאה טכאמ

 / :ָאקע ןַא ןּופ טַאטלּוזער ַא זיא ןכאז "עשיטָאירטַאּפ , טימ

 =עג ןּבָאה םיצירּפ עשילױּפ עויאַאנ יד .סערעטניא ןשימָאנ
 רעכעלטנפע ןַא ףיא יװ ,לדנַאה םעד ףיוא טקּיק

 טשינ ןּוא ןלױּפ תבוטל עיצַארטסנַאמעד רעשיטָאירטאּפ

 טדאמ, עקיזָאד יד רַאפ רעטרעװ עסיז ןייק טגרַאקעג

 --,"ןדײי עשילּפ עתמא , יד ןפּורעג יז טָאה ןעמ :"רער

 יד ףיוא קּוק ַאזַא ,ןליױּפ ןיא רעדירּב ערעײז יװ ,ענױזַא

 יַארקּוא ןּוא ןילַאװ ,עטיל ןיא טײרּפשרַאפ ןזעוועג זיא ןדיי

 ןטרַאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רענייק ןּוא ,עניא

 יד, .,רעייפ יװצ ןשיװצ ןענּופעג ךיז דיי רעד טָאה

 ןּופ רעדליּב ךס ַא עשרַאװ ןּופ טּפעלשעגנָא ןּבָאה סעדישז
 ןּופ ןּוא םיגּווה רעװעשרַאװ יד ןּופ ,ָאקשּויצשַאק

 יַארקּוא ןַא ךּוּבגָאט ןייז ןיא טּביײרשרַאפ -- "היול רעייז

 טָאה רעכלעוו ,טײצ רענעי ןּופ טנעגילעטניא רעשיניא

 .ד -- ײרד עלַא רשפא ןּוא םידדצ עדייּב טַאהעג טנייפ

 =עג .(9ןדיי יד יא ןּוא ןקַאילָאּפ יד יא ,ןסּור יד יא .ה
 טריטַאולּפסקע ןח"י יד ןּבָאה ,עגַאל אזא ןיא ךיז קידנעניפ

 ּואװ ,טרָאד .עשילױּפ יד ןּוא עשיטּור יד :ןטיײז עדייּב

 ןיא ,טיורּב ?קיטש ַא ףיוא ןענידרַאפ טזָאלעג ךיז טָאה סע

 .תונכס טימ טנכערעג טשינ ךיז ןּוא ןעגנַאגעג ןעמ
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 ןּבָאה ,דנַאטשפיוא םעד תעשּב ןיוש ,רעטעּפש ךיוא
 .ןרעגַאל עדייּב יד ןשיװצ טריװַאל ןטנַאק ענעי ןיא ןדיי ײד
 --(װָאלאסַאמ טּבירש -- ןטכירַאּב עניימעגלא יד טיול,
 ןַײמעגלַא ןיא רעּבָא ןרעגַאל עדייּב ןדיי יד סיוא ןצּונ
 ."ייז ןּופ םענַײא ןייק ןצּוג עסיורג ןייק טשינ יז ןעגנערּב
 ןּבָאה -- טסירַאומעמ רעקיּבלעז רעד טגָאז - ןדײ יד,
 :עג ץלַא ןּבָאה יז .דנַאל סָאד טנעקעג טנכייצעגסיוא
 ףיא ןּבָאה יז רָאנ ,דנאטשפיוא םעד ןגעװ טסּואװ
 :כײלג ןעװעג ןענעז ײז לײװ ,קידנגײװש טקוקעג ץלַא
 רעיז ןיא טגיל סע יװ ,םידדצ עדיײּב ױצ קיטליג

 ןַא ."ןגו סעװ רעװ ,טראװעג ןּבָאה ןּוא ,רעטקאראבכ

 =טבײרש (ג!יקסװָאקיאר -  רעעווצ רעטּוג רערעדנַא

 ?געהּפָא רעשימָאנָאקע רעד טעטילַארטײג ןשידיי םעד ּוּצ
 טכייל רעייז ןטלָאװ ןקַאילַאּפ יד .ןקַאילַאּפ יד ןּופ טײקיג
 םעד רַאפ ןּוא -- ןדיי יד שימָאנַאקע ןריניאּור טנעקעג
 ,סרעניּבַאר רָאּפ ַא ,תמא .טאהעג ארומ ןדיי יד ןּבָאה
 :סױרַא ןענייז ,ןלוש-רעניּבאר *ענָאיזַאק , יד ןּופ םידימלּת
 ןּוא דנַאטשפױא ןשילױּפ םעד ןגעק ךעלטנפע ןטָארטעג
 ,הפינח טימ לּופ ,ןלּוש ןיא סעדער עסיז=ץערקַאל ןטלַאהעג
 שזעיװעינַאּפ ןיא יקסנאיפמּוּפ -- ליּפשייּב םּוצ יװ
 ןעװ ,סלָאמַאד ןעשעג ןיוש ןיא סָאד רעּבָא .ערעדנַא ןּוא
 ּביױא .עסָאק עשילױּפ יד טגיזַאּב טָאה סקיּב עשיסּור יד
 ןיא ןילָאװ ןּוא עטיל ןיא ןדיי יד ןּופ טייקיטליגכיילג יד
 טּושּפ סָאד זיא ,אפּוג ןליוּפ ןיא יװ ערעסערג ַא ןזעוועג
 טרָאד ןיא דנַאטשפיוא ןּופ עיצַאזינַאגרָא יד לייװ ,רַאפרעד
 -ַאגרָא עמיײהעג יד ןּופ רָארעט רעד ,ערעטיש ַא ןעװעג
 ענעלק ַא -- ןעגנּולײטּפַא עשיטנעגרּוסניא ןּוא סעיצַאזינ
 .ןטנגעג עשיליופ-ןייר יד ןיא ןועװעג זיא סָאד יװ ,רער
 :רַאד יד ןּופ ןּבָאה ןסּור יד זא ,זיא לּכה-ךס רעד רעּבָא
 ַא ןיא סָאד -- טַאהעג טשינ ןצּונ סיורג ןייק ןדי עקיט
 ױזַא ןרעװ עכלעװ ,ןעמַאנסיוא יד .טקַאפ רעטלעטשעגטסעפ
 טנַארעװיל ןּופ טנעמּוקַאד רעד ,לשמל ,יװ ,טריטיצ טּפַא
 -- (.װ .א 379 .ז ,1910 ,יַאנירַאטס ַאיאקסיערוועי; : עז)
 גנּוניימ ַא וליּפַא ןעועג .רעקראטש ךָאנ סָאד טקיטעטשַאּב
 טעטיויסאּפ רעיײז טימ זַא ,רעּבײרש עשיסּור יד ןשיװצ
 ןזעװעג ןדיי יד ןענעז דנַאלסּור יּבגל טעטילַארטיײנ ןּוא

 .םיוא ןַא תעשּב גנולעטש ןימ .ַאזַא ליײװ ,רעטעררַאפ
 .62"טַאררַאפ, ַא זיא -- דנַאטש

 ןרָאטַאיציניא עשידיײ, יד ןגעװ לטיּפַאק םעד ןיא
 :ַאיב ריפ ןבעגעג ןרעװ "קנַאדעג:סגנּורעדירּבראפ םעד ןּופ
 .רד ,סלעזײמ .שירע ּב 'ר ןּופ ןדּויטע עשיפַארג
 סַאיטַאמ ןּוא קיטשמַארק קחצי ,װָארטסַאי
 ןעוָאר

 יד ןיא טעּברַא עטסכעלריפסיוא יד ןּוא עטסעּב יד
 טָאה רּבחמ רעד .סלעזײמ שירעּב 'ר ןּופ עיפארגָאיּב
 לָאמ ןטשרע םּוצ ,ןלַאירעטַאמ:!װיכרַא רעניװ יד טצונעגסיוא
 טיצ רעד ןגצװ !;חסזםזץ ןכעלריפסיוא ןא ןּבעגעג ?לכּב

 רָאּפַא סלעזיימ טלעטשעגקעװַא ללכּב ןּוא דנַאטשפיוא ןּופ
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 ַא ןיא סע .טכיל םעײנ ַא ןיא ןטנעמָאמ עשיפַארגָאיּב
 טנַאקַאּבמּוא ןּבילּבעג זיא רּבחמ םעד סָאװ ,דָאש רעסיורג
 .סלעזיימ שירעּב 'ר ןגעװ תונורכז:גָאלָארקענ סווָארטסַאי
 ןטײהלצניא עטנַאסערעטניא רעײז ןַארַאפ ןענעז טרָאד
 .עיסימָאק-סגנּודליב רעד ןיא טײקיטעט סלעזײמ ןגעװ
 אפ ןקיסעמ א סלַא ,ןסלעזיימ טריזירעטקַארַאכ וָארטסַאי
 עקיזיר עסיורג ַא ןזעװעג ןיוש ןיא ןילַא סָאד ;רעקיטיל
 ןיא ןרעּבלעג .רד ייּב טדנירגַאּב טשינ .טייצ רענעי ןיא
 ןגנע ןַא ןיא ןענַאטשעג זיא סלעזימ זא ,טקַאפ רעד
 םעד תעשּב גנוריגער רעלַאנָאיצַאנ רעד טימ טקַאטנַאק
 טענַאװנּופ ,ןסיװ ּוצ ןעװעג יאדּכ טלָאװ סע .דנַאטשפיוא
 :סיוא ןּוא ןסערדַא יד ןשיװצ--! העידי עקיזָאד יד טמַאטש
 רענעי ּוצ ןעמּוקַאּב טָאה סלעזיימ עכלעוו ,דובּכ ןּופ ןקורד
 רעד ןרעװ טנַאמרעד ךיוא ףרַאד ,ןטייז עלא ןּופ טייצ
 ליוּפ רעד ןּופ טפַאשלעזעג רעזירַאּפ יד סָאװ ,ףּורפיוא
 .ימ שירעּב בר םעד דובּכל טקישעגּוצ טָאה טנגּוי רעש
 ,גנונימ יד .(3װָארטסַאי .רד רעניּבַאר םעד ןּוא סלעז
 ןגעװ ןּביײרש ּוצ ןטָאּברַאפ טָאה רּוזנעצ עשיסּור יד זַא
 ,קיטכיר ליפ יוזא ףיוא רָאנ זיא ,טױט ןייז ךַאנ ןסלעזיימ
 תועידי עכעלריפסיוא ןגעװ ךיז טלדנַאה סע ליפיו ףיוא
 ןעניפעג רימ .דנאטשפיוא םעד תעשּב טייקיטעט ןייז עגונּב
 ןוא "ַאטילעַארזיא, רעד ןיא ןסלעזיימ ןגעװ ןגָאלַארקענ
 ןעגנוטייצ עשיליוּפ עלא ןיא טעמּכ ןּוא "ןעיד, ןיא
 ןשידי םעד ףױא טײקיטעט סלעזימ שירעּב 'ר ןגעוו
 :עג יד ןיא .טנָאמרעד רעירפ ןיוש ךיא ּבָאה טיּבעג-לּוש
 ךיוא יװ ,הליהק רעװעשרַאװ רעד ןּופ ןטכירַאּב עטקּורד
 םּוירעטטינימ:סגנּודליּב רענליװ ןּופ ןעגנּונדרָארַאּפ יד ןיא
 :לָאמס ּוצ .4לַאירעטַאמ ןקיטױנ םעד ןעניפעג ןעמ ןעק
 (66 .ז ,רעּבלעג) ןסלעזיימ ןגעװ ןעגנוניימ עוויטאגענ סַאק
 ןּופ גנּוגיימ עשיטסירעטקַארַאכ ַא ןּבעגּוצ ךָאנ ןעמ ףרַאד
 סלעזיימ זַא ,יקסנילעשז טָאירטַאּפ רעװעשראוו ןטנַאקַאּב ַא
 -עגנָא, יא ּפָאק ןייז רעּבָא ,שטנעמ רעכעלטנרָא ןַא זיא
 .(252 .ו ,יקסוָאנַארַאּב :עז) "דּומלּת טימ טּפָאטש

 טָאה ןױה-קנַאּב סָאד :ויטקערָאק רעשיטקַאפ ַא
 סלעזײמ, רָאנ "ןייטשנרעּב ןּוא סלעזימ, טשינ ןסייהעג
 ,|} ,"רבעה, ;8 .ג ,1870 "אטילעארזיא,) "שטיװרּוה ןּוא

130). 
 יד ןּופ סעיפַארגָאיּב יד ןעמּוקעגסיורא ןעגעז רעכַאװש

 .?ןרָאטַאיציניא , יירד ערעדנַא
 .ןװיטקערָאק עניילק רָאּפַא ּוצ ָאד ןּביג רימ
 1829 יִנּוי ןט5 םעד ןרָאװעג ןריוּבעג זיא ווָארטסאי

 .עג זיא ןּוא ,טנַאק רענויוּפ ,ןישזָאגָאר לטעטש ןיא
 רּבחמ םעד .1903 רעּבָאטקָא ,ַאילעדַאליפ ןיא ןּבוָאטש
 תונורכז סרַאהזױרק טנַאקַאּבמּוא ןּבילּבעג קיטנַאק ןענייז
 .(1880 עשראוו ,"ךּוּבייליּבּוי } סיקסוועשַארק ןיא טקּורדעג)
 ,עמ עקיטכיװ רעיײז רעּבָא ,עצרּוק סיקצָארּפַאּפ ךיוא יװ
 זײא ָארטסַאי .(1906 עשראװ ,יַאטעזַאג ַאװַאנ,) ןרַאומ
 ןיפ טרידנעמַאקער ,דנַאלשטײד ןּופ עשרַאװ ןייק ןעמּוקעג
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 ךסַא טַאהעג םיא ראפ טָאה ןעמ .65ץערג .רָאסעּפָארּכ
 ,ןײלַא םעד ּבילּוצ ןוש ןסלעזימ רַאפ יװ ײשּפָא רעמ

 ןדיי עלַא ּואװ ,ץניװַארּפ ַא ןּופ טמַאטשעג טָאה רע סָאװ
 טלַאװעג םיא טָאה ןעמ .ןשטייד רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןּבָאה
 ײז זַא ,ןדיי רענזױּפ יד ןסולפניײאַאּב לָאז רע ,ןצונסיוא
 ןציטשרעטנּוא ןּוא ןקַאילַאּפ יד ּוצ ךעלדניירפ ןרעװ ןלָאז
 ןװָארטסַאי ןּופ קיטסירעטקַארַאכ יד .(8 ןעגנּוּבערטש ערעייז
 טקיטסעּפַאּב גּונעג טשינ רעּבלעג .רד ייּב זיא (81 .?)
 .ןלעװק טימ

 :סקלָאפ ןשידיי םעד ןּופ עגַאל רערעװש רעד ןגעוו
 -רעד "גנּורעדירּברַאפ רעד ןּופ טייצ רעד ןיא שטנעמ
 טקּורדעג ,ןרַאּומעמ עשישטייד ענייז ןיא ווָארטסאי זנּוא טלייצ
 ןטכענ, ."רעדיל ּורֹּביה יד, לַאנרּושז ןשילגנע םעד ןיא
 :עג-- ,טרָאד רע טגָאז--,ןסױטשעגּפָא ןּוא טכַארַאפ טשרע
 טפַאשנדיײל ןּופ ןָאקארד םּוצ גנוריגער רעד ןּופ ןפרָאװ
 םעד ןּופ טנײה ןּוא -- ןרעװ ּ'צ ןסערפעגפיוא ףיוא
 עשז"יוזַאיװ ;טעשטשעיּפעג ןּוא טּבילעג קלָאפ ןקיבלעז
 סָאװ ,ןדיי יד ,ןפיירגאב ןדי עמערָא יד סָאד ןלָאז
 ײז ןּבָאה :טניואװעג ןעוועג טשינ לָאמנײק ּוצרעד ןענעז
 :רַאפטסּבלעז רעייז ןיא ןּבױלג טפרַאדעג רעמ ךָאנ ןעד
 ַא ןליּפש יז טימ ליװ ןעמ זַא ,יורטּוצ-טשינ ןכעלדנעטש
 טליפ ,רעטרעװ יד ףיא טקּוקעג טשינ .":ליּפש ןסּואימ
 ,טיצ רענעי ןיא ןעגנומיטש יד ןּופ זילַאנַא םעד ןיא ךיז
 -רַאפע רעד ןיא טּביױלגעג ןײלַא ךָאד טָאה וָארטסַאי זא
 ."גנורעדירּב

 -סלָאמעד רעד ןיא זא ,ןקרעמַאּב וצ יאדּכ זיא סע
 ןזעװעג ,טנַאקַאּב יװ ,ןיא עכלעװ ,קיטילָאּפילוש רעקיד
 טָאה ,טיצַאזינָאלָאּפ רעלענש ןּופ םארגָארּפ ַא ףיוא טיוּבעג
 ןדנירג ףרַאד ןעמ זַא ,גנוטכיר יד ןטָארטרַאפ װָארטסַאי
 ,טּבױלגעג טָאה רע .רעדניק עשידיי רַאפ ןלּוש עלצַיצעּפס
 ןײװכעלסיּב ןדיי יד ךיז ןלעװ רָאי 25 ןּופ ךשמ ןיא זַא
 ןלעװ אליממ ןוא ןליש עכעלטלעװ יד ּוצ ןעניואװעגּוצ
 ,ןלּוש עשילוּפ-ןײר יד ףיוא םּורק ןקּוק ּוצ ןרעהפיוא ייז
 גנּוגצװַאּב-לּוש עשידי יד ןענעק ךיז טעװ טלָאמעד ןּוא
 .רעניימעגלא רעד טימ ןקיניירַאפ

 מארק קהצי ןּופ עיפַארגָאיּב רעצרּוק רעד ּוצ
 ןּוא טנָאמרעד טרעװ רע ןַא ,ןּבעגּוצ ןעמ ףרַאד קיטש
 ילעװ ,ןיקסוװעיָאמעינ ןּופ ןרַאומעמ יד ןיא טריזירעטקַאראכ
 טָאה קיטשמַארק .דאּבסלרַאק ןיא טכּוזַאּב םיא טָאה רעכ
 רעתמא ןַא סלַצ ,קּורדנײא ןפיט ַא טכַאמעג םיא ףיוא
 .1889 ראי ןיא ןגרָאטשעג ןיא רע .טָאירטאּפ רעשיליופ
 ,םעד ןגעװ העידי יד ןרעװ טרעסעּבעגסיוא ךיוא ףרַאד סע
 ךּומלֹּת ןגעװ טעּברַא ןא ןבירשעגנָא טָאה קיטשמַארק זַא
 ןײק טשינ זיא סָאד ;(2 הרעה ,85 .ו ,רעּבלעג)
 :ָאּפ סשטייד ןּופ גנוצעזרעּביא ןא רָאנ ,טעּברַא עלעניגירָא
 { ,לכיּב ןרעלּוּפ

 עג ןיש ךיא ּבָאה ןעזָא ר סאיטַאטמ ןגעװ
 -רעּפ ןייק .ןגרעּבנענָארק טימ תוכייש ןיא רעירפ שדער

 246 1863 ןֹופ דנַאטשּפיױא ןשיליוּפ םעד ןיא ןדיי

 ןייז .ןעװעג טשינ רע ןַיא ןיז ןשיטילָאּפ ןיא טייקכעלנעז

 ןּופ עיצַאטנעירָא יד יװ טקנוּפ ,עיצַאטנעירָא עשיסורגָארּפ

 .רעװעשרַאװ יד טרידנערַא ןּבָאה עכלעוו ,סנײטשּפע יד

 ןּבָאה יז סָאװ ,ןּופרעד ןעמּונעג ךיז טָאה ,ןאּבנזייא רעניוו

 :טנגייא) דנַאלשטייד ןּוא ,לַאטיּפַאק ןשישטייד טימ טרירעּפָא

 עכעלדנייפ ַא ןעמּונעג ןָא ּבױהנָא ןּופ טָאה (ןסיײרּפ ךעל

 גנּוגעװַאּב רערענָאיצולָאװערלַאנָאיצַאנ רעד ּוצ גנּולעטש

 .(3 ןליױּפ ןיא

 ןדי ןשיװצ ָאקשטַאלק ןַאילּוי רעּבָא טמּוק יװ

 גנּוגעװַאּב רעד ןּופ ןטסידנַאנַאּפָארּפ - ךָאנ ּוצרעד ןּוא

 -שטַאלק ?טּבײרש רעּבלעג .רד יװ ,עיצַארגימע רעד ןיא

 טָאה ןּוא דמּושמ ַא ןועװעג טייצ רענעי ּוצ ןיוש זיא ַאק

 ,דנַאטשּפױא םּוצ גנלעטש עויטאגענ ַא טאהעג ללכּב

 ,1909 ,עקָארק ,ָאקשטַאלק ןּופ עיפַארגָאיּב סיקסוָאנרַאט :עז)

 ,(דנעּבכ 2

 יד טלדנַאהַאּב רעכלעװ ,לטיּפַאק רעטסקעז רעד

 ךיז טנכיצ ,יקטלָאּפָאלעיװ ןיקרַאמ ןּופ קיטילָאּפ"ןדיי

 רעד .עיצקּורטסנָאק רערַאלק ןּוא רענייפ א טַימ סיוא

 *עיװ .טצּונעגסיוא טּוג רעּבָא ,רעטלַא ןַא זיא לאירעטאמ

 רעד ןּופ רעײטשרַאפ רעשיּפיט ַא ןעװעג ןיא יקסלָאּפָאל

 עלַאנָאיצַאנ ,עלַאיצַאס ףיוא טקנוּפדנַאטש ןייז .עטכַאילש

 ןופ טקנּוּפדנַאטש רעד ןזעװעג ןיא ןגַארפ עשיטילַאּפ ןּוא

 רעטסײנ ןײז רעטנּוא טכײרטש טכער טימ .לאדַאעפ ַא

 =ןדיי רעד ףיוא קּוק ןייז זַא ,ץעיּבארג ףעזּוי ףַארגָאיּב

 סע ןעמעװ ,טַאנגַאמ א ןּופ קוקק 8 ןועװעג ןיא עגַארפ

 ענרעדָאמ יד ןּופ גנּולקיװטנַא עלַאיצַאס יד דמערפ זיא

 רעד ןיפ ןכַאמ טלָאװעג טָאה יקסלָאּפָאלעיװ .68"רעקלעפ

 םעד .ה .ד ,"דנַאטש ןטירד, .ַא גנורעקלעפַאּב רעשידיי

 =ליוּפ רעד טימ ןטפעהַאּב םיא ןּוא ,טנעמעלע ןשיטָאטש

 רע טָאה -- די רעטקיטכערַאּבכײלג רעד, .רּוטלּוק רעש

 ריז ןעגנּואװצעג יא רע זַא ,ןעוועד טָאה - ןּבירשעג

 ןעמעננַא ןּוא דנַאל ןיא ערעדנַא יד וצ ןרעטנענרעד ּוצ

 ןּבָאה טלָאװעג טָאה רע ּביוא ,טיגהנמ ןּוא ןַארּפש רעייז

 ײרּפ ענעמּוקַאּב לָאש רעקידנטײטַאּצ א ןּופ ןצונ

 -עג טָאה גנּורעטנענרעד ַאזַא ןּופ געװ רעד ."סעיגעליוו

 :ָאלעיװ טָאה רעּבירעד ,לּוש רעשיליוּפ רעד ךרּוד טריפ

 .קיטילָאּפ-לּוש רעד טימ ןּבעגעגּפָא ליפ ױזַא ךיז יקסּלָאּפ

 .םדוק ןלָאז ןדיי יד זַא ,טעד ןיא ןעגנַאגעג םיא זיא סע

 זיא רע .ןלּוש עשילױּפ יד ןיא רעדניק ערעייז ןקיש לֹּכ

 ןריפּוצנײא טקעיָארּפ סװָארטסַאי ןּופ רענגעק א ןזעװעג

 ױו ,רעדניק עשידיי רַאפ ןלּוש עלעיצעּפס עלייוװרעד

 רענעי ּוצ טעטש עשישטייד ךסַא ןיא ןועװעג זיא סָאד

 ןיא לָאזמ זַא ,טקעיָארּפ סלעזימ ןופ -- רעדָא ,טײצ

 ללכּב .(9שיליוּפ העש רָאּפ ַא ןויפנייא תורוּת:דּומלּת יד

 ןַא טימ ןעגנּורדעגכרּוד קיטילָאּב.לּוש עצנַאג ןייז זיא

 טנעקעג טלָאװ ןעמ .קנַאדעג ןשירָאטאלימיסא:םערטסקע

 עקַאטַא-רטנָאק ןימ ַא קיטילָאּפ רעקיזָאד רעד ןיא ןעז

 טייקיטעט:סגנודליּב ,הפינח טימ לּופ ,רעקיטסַאה רעד ןגעק



 יק == =

 רעשידיי רעד ןשיװצ ןרַאטַאלימיסַא עשיסור-שידיי יד ןופ

 ,ןלױּפ ןקילָאמַא םעד ןּופ ןדנַאר יד ףיוא גנּורעקלעפַאּב

 .ַאקיפיסּור עשיגרענע ץנאג א ןעגנַאגעגנָא ןיא סע ּואװ

 קיטכיװ רעייז זיא גנּוריגער רעד רַאפ, .טעּברַא עשירַאט

 ןשידיי ןויטקַא ןּוא ןגולק םעד טיײז ריא ףיוא ןעיצּוצ

 =ַאב ַאזַא ךיז טימ רָאפ טלעטש עכלעװ ,(ַאימעלּפ) םַאטש

 -- ,"גנּורעקלעּפַאּב רעקיטרָא רעד ןּופ לייט ןקידגטייד

 ?קסניריש טשריפ רָאטַארּוק:לּוש רענליוװ רעד טּביײרש

 =םעטּפעַּפ ןט2 םעד) רעטסינימ-סגנּודליּב םּוצ ווַאטַאמכַאש

 ןּבױהעגנָא ןטרָאד טָאה עיצַאקיפיסּור יד ,4041861 רעּב

 םעד ןגעװ טָאה יקסלָאּפָאלעיװ ןּוא ,ךיײרגלַאפרע ןרעװ

 ןטנעמעלע ערענָאיצּולָאװער יד ּוצ ץאזנגעק ןיא .טסּואװעג

 :עגּפָא ןצנַאגניא ךיז ,טסילַאער רעשיטילַאּפ א ,רע טָאה

 רענעזעװעג רעד ןּופ ןצענערג עשירָאטסיה יד ןּופ טגָאז

 ןעמַאר יד ןיא טלָאװעג רָאנ טָאה ןּוא הּכולמ רעשיליוּפ

 םעד ןרירװַאטסער ןליױּפ ךירגיניק םעניײלק םעד ןּופ

 =יטסנַאק יד רשפא ןּוא 1832 ןּופ טּוטַאטס ןשינַאגרָא !

 חטש םעניילק ןקיזָאד םעד ףיוא רעּבָא .1815 ןּופ עיצּוט

 :נעצָארּפ טרעדנּוה ַא ןּבָאה טלָאװעג יקסלָאּפָאלעיװ טָאה

 ןזעװעג זיא סָאד .גנּורעקלעפַאּב עקידנליפ-שיליוּפ עקיט

 .ַאּב ,הכולמ עסיורג ַא רעדיײא ,רעקיטכיו ךס א םיא רַאפ

 עזעיגילער ,עשינטע ,עלַאנָאיצאנ ענעדיישרַאפ ןּופ טצעז

 ןײיז ךיז טמענ םעד ןּופ .סעּפורג עכעלכַארּפש ןּוא -

 =ּוטלּוק ןייז קיטייצכײלג ןּוא םזילַאמינימ רעשיטילַאּפ

 :ראפ ,הּביס יד ןיא סָאד ןּוא ,םזילַאמיסקַאמ רעלַאנָאיצַאנ

 ?קיד ַא ןייז טלָאװעג ןדיי עגונּב טָאה יקסלָאּפָאלעיװ סָאװ

 ּבױא -- ,םוטַאמיטלּוא ןַא ײז טלעטש סָאװ ,רָאטאט

 ןּופ ןקַאילַאּפ ןרעװ יז ןפרַאד ,טכער ןגירק ןליװ יז

 ןיא טּפַאזעגניײא טָאה יקסלַאּפָאלעיװ ."ןּביולג סוניּבר השמ,

 טָאה רעכלעוו ,םזילַארעּביל ןשיעּפָארייא-ברעמ םענּופ ךסא ךיז

 רעטנּוא קיטילָאּפ-עיצַאּפיסנַאמע ןייז טימ טגכייצעגסיוא ךיז

 =עג יז רע טָאה ןטרָאד ןּופ ןּוא ,םיאנּת עיר עצנאג ַא

 ךיז קידנענעכער טשינ ,ןלױּפ ןיא ןצנַאלּפרעּביא טלָאװ

 ןזעװעג זיא רע .טײקכעלקריװ רעשירָאטסיה רעד טימ

 טָאה רעכלעװ ,רעקיטנַאמָארילַאנַאיצַאנ ַא ןיז םעד ןיא

 ןּוא ןּביױלג ןּופ דיישרעטנּוא ןָא ,קלָאפ ןייא ןגעוו טמולחעג

 זיא רע .קידלוש םעד ןיא ןיא ןײלַא רע טשינ .ךארּפש

 .יסַא רעשידיי עּפּורג רעד ןּופ ןרָאװעג טריפרַאפ זײװליײט

 טַאהעג טָאה רע רעכלעװ טימ ,ץנעגי ,עטניא רעטרילימ

 ןלעטשּוצ םיא טגעלפ קיטשמַארק .טקַאטנָאק ןגנע ןא

 -סקלָאפ עשידיי יד ןריזינַאלָאּפ ּוצ ױזַאיװ ,סמודנַארָאמעמ

 טימ יװ ,טנכערעג רעמ יז טימ ךיז טָאה רע ןּוא ,ןסאמ

 .אפּוג עסַאמ:סקלָאפ רעקיזַאדרעד ןשיװצ ןעגנּומיטש יד

 ןייז ףיוא ןדיי יד טַאהעג טָאה יקסלָאּפָאלעיװ ,תמא

 ײלֲאּפ ןגעװ טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס ליפיו ףיוא -- דצ

 פעד עקידלּושמּוא יד ןּוּפ עכַאּפע רעד ןיא .םינינע עשיט

 ןעגנַאגעגטימ ננורעקלעּפַאּב עשידיי יד ןזיא סעיצַארטסנַאמ

 דנַאלסור טימ תמחלמ ןיק רעּבָא .רעשיליוּפ רעד טימ

 8 1863 ןּופ דנַאטשפיוא ןשיליוּפ םעד ןיא ןדײ

 טצבױלגעג טשינ ּוליפַא טָאה ןּוא טלָאװעג טשינ יז טָאה
 "עג טשינ ריא סע טָאה שימַאנַאקע .טייקכעלגעמ ַאזַא ןיא
 יד ןליוּפ רַאפ טנפע 1855 ןּופ המחלמ רעמירק יד .טנױל
 יד קנַאדַא לדנַאה רעד ףיוא טילּב סע ,קרעמ עשיסּור
 ךשמ ןיא .1850 ןיא קיטילַאּפילָאצ רעד ןּופ ןעמרָאפער
 טנעצָארּפ 13 טדגירגעג ןרעװ 1860- 1850 ןרָאי יד ןּופ
 וליפא .ןליּפ ןיא ןקירּבַאפ עקיטסלָאמַאד עלַא יד ןּופ
 המחלמ רעמירק רעד ךָאנ דלַאּב סיזירק רעשימַאנָאקע רעד
 רַאפ יװ ,ךעלרעפעג ױזַא ןעװעג טשינ ןלױּפ ראפ זיא
 עשיליוּפ יד סיוא טסקַאװ 1860--1854 ןרָאי יד ןיא .דנַאלסּור
 --עירטסּודניא-לָאװ יד ,טנעצַארּפ 72 ףיוא עירטסּודניא-טנווייל
 ףיוא -- עירטסּודניא:לװַאּב יִד ןּוא טנעצָארּפ 113 ףיוא
 סיוא טסקַאװ גנּורעקלעפַאּב רעזדָאל יד .טנעצַארּפ 182 עצנַאג
 טרעװ ןלױּפ ךיירגיניק עניילק סָאד .טנעצַארּפ 100 ףיוא
 ןװיטקַא ןַא ןעמענ ןדיי יד .געװ:טיזנַארט רעקידעּבעל ַא
 יָאנָאקע ןשילױּפ םעד ןּופ גנולקיװטנַא רעד ןיא לײטנָא
 טכעלש רעײז טוומעג ךיז טלָאװ המחלמ ַא .ןּבעל ןשימ
 יד זַא טרפּב ,עירטסּודניא ןּוא לדנַאה םעד ףיוא ןפּורּפָא
 ןּוא ,אּפּוג דנַאל ןיא ןרעװ טריפעג טזּומעג טלַאװ המחלמ
 סָאװ ,עירטסּודניא יד ןַא ,ּוצרעד טריפרעד טלָאװ סָאד
 יַארַאּפ טלַאװ ,טיוּבעגפיוא ןעװעג ימ ליפ יא טימ זיא
 .גנּולקיװטנַא ריא ןיא ןרָאװעג טריזיל

 טציטשעג גנּורעקלעּפַאּב עשידיי יד טָאה רעּבירעד
 רעלענש רעד .קיטילַאּפ עשיטסיפיצַאּפ סיקסלָאּפָאלעיװ
 -עג םרוג טָאה ןלױּפ ןיא עירטסּודניא רעד ןּופ סקואװ
 עכלעװ ,ןדיי ענעי ןיפ לָאצ יד ןסקַאװעג זיא סע זא ,ןעו
 סָאד .רּוטלּוק רעשילּפ רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ןּבָאה
 ,ןסַאפּוצפױא טייקכעלגעמ יד ןיקסלָאּפַאלעיװ ןּבעגעג טָאה-
 ןטנָאזירָאה עטיירּב טימ סַאלקילדנַאה ַא סלַא ,ןדיי ןַא
 עשיגָאלָאכיסּפ טימ .ךַארּפש-דנַאל יד ןעמעננָא ןזּומ ןלָאז
 ךיוא זיא סָאד יװ ,טנכערעג טשינ ךיז רע טָאה ןוויטָאמ
 יד ןפמעקַאּב ןעגנַאגעג זיא רע ןעװ ,טלַאמעד ןעװעג
 .4:ןדיי עשיליוּפ יד ןּופ ןעגנּומיטש עלַאנָאיצַאנ

 טלדנַאהאּב רעּבלעג ר"ד ּואו ,לטיּפַאק ןטעּביז םעניא
 -עגפיונּוצ ןענײז ,אפּוג דנַאטשּפיוא ןיא טײקוװיטקַא יד
 ןּופ גנולעטש יד :םינינע ענעדיישרַאפ יירד ןרָאװעג טשימ
 ןיא ןּוא דנַאל ןיא) דנאטשפיוא םּוצ עסערּפ רעשידיי רעד
 *עד עלַאנָאיצַאנ; יד ןיא ןעמענלײטנָא סָאד ,(דנַאלסיױא
 -- ךיוא ןּוא (18623 רַאּונַאי ןט22 ןזיּב) "סעיצַארטסנָאמ
 ןיא ףמַאק רעד ,עטַאד רעקיזָאדרעד ךָאנ טײקיטעט יד
 .ףליה יד ןּוא עעמרַאןטנעגרּוסניא רעד ןּופ ןעייר .יד
 .ןרעודַאּב ּוצ זיא סע .דנַאטשפיוא םעד תבוטל טייקיטעט
 ןרָאװעג ןעמּונעג טשינ ןענייז ןטנעמָאמ ירד יד סָאװ
 לַאירעטַאמ םענופ ןעלדנַאהָאּב ןימ ַאזַא ;טכַארטַאּב ןיא
 ןריזילַאנַא ּוצ רעסעּב טייקכעלגעמ יד ןּבעגעג זנּוא טלָאװ
 טימ גנַאהנעמַאוּוצ ןיא ןשינעעשעג יד ןּופ ףיולרַאפ םעד
 ײלַאּפ רעלַאנַאיצַאנ רעשיליוּפ רעד ןופ עיצולַאװע רעד
 ןגעװ דליּב רַאלק ַא ןּבעגעג ךיא זנּוא טלָאװ סָאד .קיט
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 רעד ןּופ ןעגנּונימ יד ,ןשינעעשעג יד ןּופ ףיולרַאּפ םעד
 ריא ןּוא טײצ רענעי ןּופ עסערּפ רעקיכארּפש:ליפ רעשידיי
 ,דנַאטשפיוא םּוצ גנּולעטש

 עקיטסלָאמַאד יד ּוצ עסערּפ רעד ןּופ גנולעטש יד
 ןעמ ףרַאד לּכ:םדוק .גנּורעדילגעצ א טרעדָאפ ןשינעעשעג
 רעד ןּופ גנולעטש יד ןריזילַאנַא ךעלריפסיוא רעדנוזַאּב
 לױּפ רעד ןּופ -- רעדנּוזַאּב רָאג ןּוא ,עסערּפ רעשידיי
 .עסערּפ רערענָאיצּולָאװערד:יטנַא ןּוא רערענָאיצּולָאװער רעש
 ,"דנַאטשפיױא םעד טכַאמעג ןּבָאה ןדײ, זַא ,עדנעגעל יד
 :ָארער-יטנַא יד ןּופ ןטלַאּפש יד ףיוא ץַאלּפ ַא טניפעג
 רעשידיי רעקיטסלָאמַאד רעד ןּופ .ןעגנּוטיצ ערענָאיצּול
 ,"רשבמה, רעד טלדנַאהַאּב רעּבלעג ר"ד ייּב טרעװ עסערּפ
 יב, ,"סמוטנעדּוי סעד גנּוטײצ ענײמעגלַא יד , ,"דיגמה,
 יד .?טילעַארזיא וישרַא, רעד ןּוא ?טייצ
 עטנָאמרעד יד ּוצ .טנָאמרעד טשינ ןצנַאגניא טרעװ עסערּפ
 רעד ןרעװ ןּבעגעגּוצ ךָאנ ףרַאד ןעגנוטייצ עשיאערּבעה
 ןיא טקּורדעגּפָא זיא 1863 ןגעװ לקיטרַא ןַא) "ץילמה;
 :סיוא עשידָאירעּפ עשישטייד יד ּוצ ;(88 .ז ,ד"כרת רָאי
 ,"רעדנעלַאק רעניװ רעד, ןרעװ ןּבעגעגּוצ ףרַאד ןּבַאג
 גנּונײמ עטנַאסערעטניא ןַא רעיז ןַארַאפ זיא סע ּואװ
 .(42 רעמייהטרעוו ןּופ לקיטרַא ןַא ןיא דנַאטשּפױא םעד ןגעוו

 ךיוא יװ ,עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןּופ גנּולעטש יד
 =ַאּב ךיא ּבָאה עסערּפ רעשיאעּפַאריײא-ברעמ לייט ַא ןוּפ

 (4 טרָא רעדנא ןַא ןיא טלדנַאה
 יגנע:שידיי רעד ןיא ןּוא רעשייטייד"שידיי רעד ןיא

 =יזַאּפ ַא ןליפ ךיז טזָאל טייצ רענעי ןּופ עסערּפ רעשיל
 --"סטיצַארטסנָאמעד עשיטָאירטַאּפ , יד ּוצ גנולעטש עוויט
 יעג יד ףיוא .דנַאטשפיוא םּוצ גנולעטש עוויטַאגענ א ןּוא
 -עּביל ַא ףױא יװ ,טקּוקעג ןעמ טָאה ןלױּפ ןיא ןשינעעש
 עיצּולָאװער רעד ןּופ רעטסּומ ןטיול עיצולָאװער רעלאר

 רעד ןּופ קיטילָאּפ יד טָאה ךיירקנַארּפ ןיא .1848 ןיא
 ?נארפ-שידיי רעד ןּוּפ עיצַאטנעירָא יד טרילּוגער הכּולמ
 ַאּפַאנ זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא סע ןעװ :עסערּפ רעשיזיוצ
 םעד ןיא ןשימנײרַא טשינ ךיז טעװ רעטירד רעד ןָאעל
 זָאדרעד ןּופ ןָאט רעד ךיז טָאה ,ךּיסכס ןשיסּור:שילױּפ
 טגרַאקענ טשינ טָאה ןעמ םגה -- ,ןטיּבעג עסערּפ רעק
 יד רַאפ ןקּורדסיױא-דיילטימ םּתס ןּוא ןזַארפ ענייש ןייק
 :שידי יד רעּביא ןעלקיטרַא לָאצ עסיורג ַא .ןקַאילָאּפ
 רענײמעגלַא רעד ןיא רימ ןעגיפעג ןעגנּואינַאּב עשילױּפ
 ָאד ןעק ךיא .טײצ רענעי ןּופ עסערּפ רעשיזיוצנַארּכ
 נָא רָאנ ליװ ךיא ,םיטרּפ ןיא ןײגנירַא טשינ רעדייל
 ,"סערּפ ַאל, ,"ירטַאּפ ַאל, :יװ ןעגנּוטיצ עכלעזַא זַא ,ןזייוו
 .על, ,"ןָאיסוטיטטנָאק, ,"לַאנַאיסַאנ ןַאיניּפָא, ,"לקעיס על,
 ןגעװ ןּבירשעג ליפ רעײז ןּבָאה װ"ַאא "דנָאמ, ,"דרָאנ
 רימ ןעניפעג רעּבײרש יד ןשיװצ .עגַארפ רעקיזַאדרעד
 ייוצנַארפ ךיוא יװ ,ןליוּפ ןּופ ןטנַארגימע עשידיײ ךס ַא
 *עג ןקיזָאד םעד ףֶלוא ויטקּודָארּפ סרעדנּוזַאּב .ןדיי עשיז
 רעד ,שטיװעק צימ װַאלסידַאֿפװ ןעװעג זיא טיּב

 450 1663 ןּופ דנַאטשפיױא ןשילױּפ םעד ןיא ןדיי

 ןפרַאד ןטפירשטייצ עשישטייד ײד ןּופ .(4 טעָאּפ םעד ןּופ ןּוז
 -ַאמ, רעד ןּוא "גנוטייצ עלַאנָאיצַאנ, יד ןרעװ טנָאמרעד
 ."סדנַאלסיוא סעד ריוטַארעטיל יד ריפ ןיצַאג

 יד ןגעװ ןעמיטש יד ןענייז טנַאסערעטניא רעײז
 ײלױּפ רעלַאגעלמּוא רעד ןיא עגַארפ-ןדיי רעד ןּוא ןדיי
 יװ ןעגנוטייצ עכלעזַא .עסערּפ רערענָאיצּולָאװער רעש

 ,גנּוריגער רעלַאנָאיצַאנ רעד ןּופ ןַאגרָא רעד ,"דּושּפַאנ;
 ,(גרעּבמעל) "ץעינָאג , ,"ַאצינשזַארטס, ,"ַאדװַארּפ, ,"ךּור,

 ירַא טימ לּופ ןענייז .דנא ןּוא (ןָאדנָאל) "ינלָאװ סָאלג
 יאמ-לעװק ןּופ רצוא ןַא -- ןפּורפיוא ,ןציטָאנ ,ןעלקיט

 .1863 ןתעּב ןדיי יד ןּופ עטכישעג רעד רַאפ לַאירעט
 יד ףוא טריגַאער לּכ-םדוק ןּבָאה ןעגנּוטייצ עקיזָאדיד
 ןּבָאה עכלעװ ,ןדיי עשיאעּפָארײא:ברעמ יד ןּופ טעקַאטַא

 ,דנַאטשפוא םעניא ןעמענלײטנו ןגעק טנרָאװעג
 ײּב זיא גנוקיטכערַאּבכײלג רעשידיי ןּופ ּפיצנירּפ רעד,
 טּבײרש -- דובּכ ןלַאנָאיצַאנ ןּופ ךַאװ רעד רעטנּוא זנּוא
 :ײמעגלַא, רעד רעפטנע ןַא ןיא ןעגנּוטײצ יד ןּופ ענייא

 עכלעװ ,עלַא יד ןּוא -- "סמּוטנעדּי סעד גנוטײצ רענ
 ןּופ טײקיטכירפױא רעד ּוצ יודטּוצ ןיק טשינ ןבָאה

 סלַא טשינ ּבױא -- ןרעװ טנעקרענָא ןפרַאד ,קלָאפ

 ,ןשטנעמ סלַא ןפוא לכּב ןיא ,דנַאל רעזנּוא ןּופ םיאנוש
 ןעגנּוטײצ ערעדנַא .(4?"טרימרַאפניא טכעלש ןענעז סָאװ
 יד ןשיװצ ןשטנעמ-סגנּואיורטרַאפ ץגעגייא טַאהעג ןּבַאה
 שיטָאירטַאּפ:טשיג יד יז רַּאפ ןרסמ ןגעלפ עכלעװ ,ןדיי

 ירעד רימ ןּבָאה וירּב רעיא, .ןטנעמעלע עטמיטשעג
 הֹבּושְּת רעשיטסירעטקַארַעכ א ןיא רימ ןענעײל -- ןטלַאה
 השמ ןּופ קַאילאּפ א ּוצ 'ַאדװַארּפ, עיצקַאדער רעד ןּופ
 ערעײא -- (1863 יַאמ ןט7 ןּופ ,3 .מּונ) ?ןּביױלג סּוניּבר

 ,טכאמ רעקירעהעג רעד ןּבעגעגרעּביא רימ ןּבַאה תועידי
 :ּוא ןּופ םארגָארּפ ןיא ןירא טשינ טײג סע לייוו
 ןופ ןעמצנ ןריקילבופ הוצ גנוטַײצ העצז

 .(עיצקאדער רעד ןּופ ןכַארטשעגרעטנּוא) "ענָאיּפש
 א ןעמּונעג טָאה עסערּפ עשידיי-שיסּור יד ךיוא

 ,הפּוקּת רעטשרע רעד יא .דנַאטשפױא םּוצ גנּולעטש
 עשיטָאירטַאּפ , יד ןגעװ רָאנ טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעװ
 רעד טימ טריזיטַאּפמיס יז טָאה -- ,"סעיצַארטסנָאמעד
 *יוּפ רָאנ ןדייר ןדיי יד ןלָאז; ."עיידיא-סגנּורעדירּבראפ,
 ןדישראפ ןייז דנאל םענופ רעניואװנייא יד ןלָאז ,שיל

 רעד ןיא ןּוא ךריק רעד ןיא ,הנומא רעד ןיא רָאנ
 ןיא רעּבָא .(1801 ,14 .םּונ) "ןָאיס רעד טּבײרש -- "לּוש
 גנּואיצאּב יד ךיו טָאה דנַאטשפיוא םעד ןּופ ןערּב עמַאס
 ראפ ןזעוועג טשיג לָאמנײק ןיא ןלױּפ .ןטיּבעג קרַאטש
 :עד ,אדנַאװעל טריפַאזָאירָאטסיה טָאה ,דנַאלרעטָאפ א ןדיי
 טימ ןרילימיסַא טנעקעג טשיג ןדיי יד ךיז ןּבָאה רעּביר
 44?דנַאלסּור טימ -- ןָאט ָאי סע ןלעװ יז רעּבָא ,ןליוּפ

 ןופ גנולעטש יד טמענרַאפ טרָא רעדנּוזאּב א רָאג
 ןיא עגארפ-ןדיי רעד ּוצ ןטסילַארעדעפ רעניַארקּוא יד
 ףיוא סעיזנעטערּפ עשיליוּפ יד טפמעקַאּב ןּבָאה ייז .ןליוּפ



 1863 ןּופ דנַאטשפיוא ןשילוּפ םעד ןיא ןדי*

 ײז ןענייז קיטייצכיילג רעּבָא ,ןטיּבעג עשיניארקוא יד
 טלעפ ייז סָאװראפ ,ןדיי עקיטרָאד יד ןגעק ןטערטעגסיורא
 =יפיסּור רעד ןפלעה יז יַאמל ןּוא טקַאט רעשיטילָאש
 יּור סָאד ןעלמַאזע ןגעװ ךיז טלדנַאה סע ןעוװע .עיצאק

 -ערעּפ) ןדיי עװיסערגָארּפ יד רעּביא ןגָאי "דרע עשיס
 -- ?סעינַאװק רעװקסָאמ עתמא יד ּוליפא (:דישז עיװַאד
 -עלָאּפ יד ."ַאװָאנסָאה רעד ןיא שילּוק שינָאריא טּביירש
 :קאראכ א רעיײיז זיא "ןָאיס, ןּוא "ַאװָאנסָאק ןשיװצ קימ
 ןטימ לעלַאראּפ .טייצ רענעי ראפ טנעמיקָאד רעשיטסירעט
 רעשיסּור רעד טימ ןוא םזילַאירעּפמיא ןלַאנָאיצַאנ ןשילוּפ
 יד ךיז טלקיװטנַא -- עיצַאקיפיסּור ןּוא עיצַאזילַארטנעצ
 :טנַא ךיז טָאה עכלעװ ,עעדיא עוויטארעדעפ עשיניַארקוא
 ןדיי יד ןיא ןעזעג טָאה ןּוא םידדצ עדייּב טלעטשעגנגעק
 .4ז טנעמעלע ןכעלדנייּפ ַא

 עגַאל רעשידיי רעד ןּוּפ טײקטריצילּפמַאק עקיזָאדיד
 עגַארּפ רענײמעגלַא רעד ןיא טנעמָאמ רעקיטכיװ א זיא
 =עװַאּב רעשיליוּפ רעד ּוצ גנולעטש רעשידיי רעד ןגעוו
 ,זיא רעּבלעג ר"ד טמּוק סע ןכלעװ ּוצ ,לּכה-ךס רעד .גנּוג
 "גנומיטש רעכעלדנייפ, ַא ןגעװ ןדייר טשינ ןָאק ןעמ זַא
 -ָאל רעיײז ןגעװ יװ טקנוּפ ,ןקַאילָאּפ ּוצ ןדיי יד ןופ
 -- טכַאמ רעמ טאהעג טָאה'ס רעװ .דנַאלסּור ּוצ טעטילַאי
 ּורײטנַא יד םגה ,ןעניװעג ןדיי יד טנעקעג טָאה רעד
 .(45 עקראטש א רעייז יז ןשיװצ ןעוועג זיא גנומיטש עשיס

 'ּוצ סיורג ןייק ןעמ טָאה ןזיירק עשיסּור יד ןיא
 רעשיסּור רעד ,וָאקּוינעװ .טַאהעג טשינ ןדיי יד ּוצ יורט
 טגָאז ,דנַאטשפיוא ןתעּב זײרק רעצישטנעל םענּופ ףעש
 ּבילּוצ טוומעג ןּבָאה עכלעװ ,ןרַאומעמ ענייז ןיא תודע
 ,(1895 רָאי ןיא) םַאדרעטסמַא ןיא ןעניישרעד רּוזנעצ רעד
 ?קערש ַא טשרעהעג טָאה ןדיי עשילױּפ יד ןשיװצ זַא
 ,גנוניײמ ןייז טל ,האנש ַא ,דנַא,סּור ּוצ האנש עכעל
 יד ןעמ טָאה ךעלטעטש עניילק יד ןיא .עטקיטכערַאּב ַא
 ךיז ןּבָאה ןדיי:סקלָאפ ךסַא ּביױא .טפדורעג ךעלקערש ןדיי
 ןעװעג סע זיא ,ןטנעגרּוסניא עשילױּפ יד ּוצ ןסָאלשעגנָא
 ,ץישטנעל ןיא .ןלױּפ תבהאמ יװ ,דנאלסּור תאנשמ רעמ

 לײװ ,רַאפרעד רָאנ ןדי עלא ןסימשעג ןעמ טָאה ,לשמל
 יד ראפ ןרידנּומ טיינעג ןּבָאה ,רעדיינש ,ייז ןּופ עכעלטע
 ,סּור רעטמיטשעג-לַארעּביל א ,וָאקּוינעװ .?סעצנַאטסוװָאּפ ,
 טקיטעטשַאּב ,ןרירגימע טוּומעג רעטעּפש טָאה רעכלעוו
 יד טײרּפשרַאפ טָאה סע עכלעװ ,תועידי יד ןײמעגלַא ןיא
 טָאה'מ עכלעװ ּוצ ןּוא עסערּפ ערענָאיצּולָאװער-שילױּפ
 דשוח טָאה ןעמ לײװ ,יױורטּוצ ןייק טַאהעג טשינ רעּבָא
 עשידיי יד ןּופ ןעגנומיטש עשיסּורַײטנַא יד זַא ,ןעוועג
 'ור םעד דצמ תופידר ןּוא תושיגנ יד ךיוא יװ ,ןסַאמ
 יעדנַאגַאּפָארּפ ּבילוצ טכַארטעגסױא ןרעװ ,רעטילימ ןשיס
 .(49 ןקעווצ

 =גָאק-ײצילָאּפ םעד טפרַאשרַאפ ןעמ טָאה עטיל ןיא
 ןּבעגּוצסױרַא ןטָאּברַאפ טָאה ןעמ .ןדיי יד רעּביא לָארט
 דשוח ײז טָאה ןעמ ליײװ ,רעסעּפ עשידנעלסיוא .ןןדיי
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 ףעד רַאפ תורוחס ענעדיײשרַאּפ ךָאנ ןרָאפ ייז זַא ,ןעװעג

 -ַאק רָאטַאנרעּבּוג רעליויצ רעקסנימ רעד ."עינַאטסװָאּפ,

 לעב עשידי יד ןקּוקּוצכָאנ ןלױפַאּב טָאה ווָאקינװעשז
 יד, .ןטנעגרּוסניא יד רַאפ טשינ ןטעּברַא יז יצ ,תוכאלמ

 וצ רעד ןיא ןעמונעגלײטנָא ליפ ױזַא ףיוא ןּבָאה ןדיי
 =עג ײז טָאה סע ליפיװ ףיױא ,דנַאטשפיוא םּוצ גנּוטײרג
 -נעלסיוא טריפעג ןּבָאה ייז .ןצּונ ןלעירעטַאמ ַא טכַארּב

 .רַאפ ,רעװלּוּפ ,רעועג טלעטשעגּוצ ,עדנַאּבַארטנַאק עשיד

 .(50 רּוטַארעטיל עלַאגעלמּוא יד טפיוק

 זַא ,ןרעּבלעג ר"ד ייּב ןויװעגנַא זיא קיטכיר רעייז
 יעג טנעמָאמ רעשילוטַאק רעד טָאה דנַאטשפיוא םעד ןיא

 זַא ,ןּבעגּוצ רעּבָא ףרַאד ןעמ .עלָאר עסיורג ַא טליּפש

 םיא ּוצ טכייל רעייז ךיז ןּבָאה ןטנעגילעטניא עשידיי יד

 ןוא *ץעינַאטסוװָאּפ, רעשידיי ַא ,יקסװעשטַאכָאס .טסַאּפעגּוצ
 יד ןיא .רעדליב עשילױטַאק עמּורפ טלַאמעג טָאה ,רעלָאמ

 ךעשט ךעשטיָאװ "ץעינאטסווָאּפ,-רעױּפ םעד ןּופ ןרַאומעמ
 זיא גנּולײטּפָא ןיא ןיא זַא ,טלײצרעד טרעװ ((02668)

 טָאה רעכלעװ ,עשרַאװ ןּופ רעלָאמ ַא - דיי ַא ןזצװעג
 לָאמקנעד ןקיּבײא, ןַא סּלַא *עמַאמ סטָאג , טלָאמעגסױא
 : .51"תורּוד עקידרעטעּפש יד רַאפ

 ר"ד ןּופ סעגַאלײּב יד ןּבָאה טרעװ ןסיורג ַא
 ,טנַאמרעד רעירפ יז ןגעװ ןיוש ּבָאה ךיא .ְךּוּב סרעּבלעג
 .ןכַאמ ּוצ קיטיונ רַאפ רעּבָא ךיא טלַאה םיאּולמ רָאּפ ַא

 ,קיטסירטעלעּב רעד ןּופ עיפַארגָאילּביּב רעד ּוצ
 ןפרַאד ,1863 ןיא ןדיי יד ןּופ עלַאר יד טרעדליש עכלעוו

 רעשיזיוצנַארּפ רעד :קרעװ עקידנגלָאפ ןרעװ ןּבעגעגּוצ ךָאנ
 ?םטסהסט/פ קס10תםופ :ןעמָאנ ןרעטנוא ה. השקט ןּופ ןַאמָאר

 ַאקטלָאּפָאלעיװ .ַאירַאמ  ןּופ גנולײצרעד יד
 ?ַאקיטירק,) סַאּברעל ןַאטיּפַאק ןשידי םעד ןגעװ
 יקסװָאכעלַא װַאטסּוג ןּופ ןַאמָאר ַא ,3
 ןכַאז ערענעלק עיר עצנַאג ַא ןּוא (510806 ש תס1215)

 ןיא .ןּפיט עשידיי ןרירּוגיפ סע ּואװ ,יק סװעשַארק ןּופ

 רעכלעװ ,זירג ַא ןַארַאפ ןרעּבלעג ייּב זיא טרָא ןייא

 ןיא לקיטרַא ןײֿמ ןיא תועט:קּורד םעד ןופ טמַאטש

 ענײז טמענ רע ןכלעװ ןּופ ,?ַאנירַאטס .ַאיַאקסיערוועי,

 נָא--קענַאּברּוא :ןזיװעגנָא טשינ זיא סָאד םגה ,תֹועידי

 ,(175 .ז) יקסנַאּברּוא טָאטש

 ב"כרּת תנש ,הנשה:שאר ףיוא הליפּת עשיליוּפ יד

 ןיא ,1. א. 1. ןלַאיציניא יד טימ טנכייצעג ,(4 עגאלייּב)

 :נַא רעד ןיא טקּורדעגּפָא זיא ןּוא יקסװָאנַאי ןּופ טסַאפרַאפ

 רעשילױּפ רעד ןיא ןדיי יד, :אולעּב ןּופ עיגָאלָאט

 : ."עיזעַאּפ

 רעמענלײטנָא עשידיי יד ןופ המישר יד

 ןרעּבלעג ר"ד ייּב זיא (10 עגַאלײּב) דנַאטשפיוא ןיא

 .עלּופ ןייק טשינ

 סָאװ ,ןעמענ יד ּוצ ןויטקערָאק עיר ַא ָאד ּביג ךיא

 גונעג טשינ רעדָא ,ןרעלעפ טימ טכארּבעג םיא ייּב ןרעװ



 ןשיליוּפ םעד ןיא ןדיי 23

 ,ןענָאזרעּפ ןגעװ םיאולמ ךיא י"װ ,ךעלריפסיוא
 :טנָאמרעד טשינ ללכּב םיא ייּב ןרעוו

 ןיא טּבױלעג -- רעלדנעהכּוּב רענליװ ַא ,ססַא 1
 רעד ןּופ רעטײרּפשרַאפ ַא סלַא עסערּפ רעמייהעג רעד
 ,טריטסערַא םיא טָאה ןעמ ןעװ, .רּוטַארעטיל רעלַאגעלמּוא
 םיא ןגעװ טגָאז -- "ןּבעגעגסױוַא טשינ םענייק רע טָאה
 ,..טַאלּבינולפ ַא ןיא טכירַאּב ַא חבש ַא

 טפמעקעג -- (יקסרָאּבָא לרַאק ןרָאקרעּבָא 2
 ,1903 ןיא ןּברַאטשעג ;ןיקצָאסיװ ייּב

 רעד ןיא טדנּואװרַאפ - לואש לעדנָארַאּב 3
 ןּופ) 1863 רַאּורּבעפ ןט11 םעד װַאשַאמָאט ייּב עקַאטַא

 ,(רָאטַאנרעּבּוג רענילּבּול ןּופ טרָאּפַאר ַא

 ײַארטסנָאמעד רעד תעשּב טעגרהעג - לעניּכ 4
 .1861 לירּפַא ןט8 םעד ,עשרַאװ ןיא עיצ

 רעטנּוא טדנּואװרַאפ ,רעדײנש ַא -- ךָאלּב 5

 =עג ןּופ טרָאּפַאר) 1863 רעּבמעטּפעס ןט23 םעד 2628
 .(ליװסרעּפַאר ןּופ יכרַא ןיא יקסנילעשז לַארענ

 ילעג רייד .החּפשמ רעװעשרַאװ ַא - ןַאמדלָאג 6
 ןיא ץאנגיא יז ןּופ ייװצ רָאנ טנָאמרעד רעּב
 ךיוא ןעמּונעגלײטנָא ןּבָאה דנַאטשּפױא ןיא .דרַאנרעּב
 ןַאמדלַאג רעדירּב יװצ ןגעװ .ישזעי ןּוא רּוטרַא
 ןַא ןַארַאפ ןיא ,דלעפטכַאלש ןפיוא ןלַאפעג ןענעז עכלעוו
 דת. 46 86606/ות זיוצנַארפ ַא ןּופ טכירַאּב רעטנַאסערעטניא
 ויאס .(1863 ץרעמ רעט6) ,20קותֹוסת 118110ת2167 ןיא

 -לעװ ,ןאמדלָאג ץַאנגיא ןיא ייז ןּופ רענייא זַא ,ךעלגעמ
 רַאּורּבעּפ ןט8 םעד ןרָאװעג טדנּואװרַאפ רעוש זיא רעכ
 ןאמדלָאג קחצי רעטָאפ רעייז ךיוא 3
 םעניא עלָאר ענעעזעגנָא ןַא טליּפשעג טָאה (1888--1812)
 רעד ןיא רערעל ַא ןעװעג ןיא ןַאמדלָאג ,דנַאטשפיוא
 =ערּבעה ַא טַאהעג רעטעּפש ,עלֹוש-רעניּבַאר רעװעשרַאװ
 .נעצ ַא טייצ עצרוק ַא ןעװעג ּוליפא ןּוא יירעקּורד עשיא
 -םיוא עשיאערּבעה יד ןּופ רּבחמ רעד ןיא ןַאמדלָאג .רָאז
 -ער רעלַאנָאיצַאנ רעשילױּפ רעד ןּופ ןּבעגעגסױרַא ,ןפּור
 יִצ ןלעטשטסעפ טשינ רעדײל ךיז טזָאל סע .(?גנוריג
 :לעװ ,טסיאערּבעה רעקיצנײא רעד ןעװעג ןַאמדלָאג זיא
 יַאֹּב יװ ,לײװ ,טכַאמ רעשילױּפ רעד טנידעג טָאה רעכ
 רָאּפ ַא ןּבעגעגסױרַא שטיװעיגנַאל ךיוא טָאה ,טנַאק
 ןּופ ןעמַאטש ךיוא ייז ןלָאז -- שיאערּבעה ףיוא ןפּורפיוא
 ?רעדעפ סנַאמדלָאג

 *עּפש -- דרַאּודע קיװדּול ןײטשדלָאג
 .(531909 רָאי ןיא ןּברָאטשעג ,זירַאּפ ןייק טרירגימע רעט

 - סּוקרַאמ ןּוא ןָאעל לעּבָאסדלָאג 8
 ןיא הסיפּת ףיוא טּפשמרַאפ ,ןטנעדּוטס ,רעדירּב ײװצ
 : .עשרַאװ

 טקישרַאפ -- עשרַאװ ןּופ ,קירנעה ןָאסקילג 9
 ,(54 ריּביס ןייק

 ,רעדײנש ַא - קישוּוג 0

 סָאװ

 :יִס ןייק טקישרַאפ

 454 1803 ןופ דנַאטשפיוא

 ?טַאיװש, טַאלּבנכָאװ םעניא ,תונורכז ,ץר עה :עז) ריּב

 ,(8 .מּונ ,6

 יִלֵא ןַא = רָאּבמַאס ןופ ,םהרבא ןַאמטּוג 1

 ,(65רצפמעק רעוויט

 םעד עשרַאװ ןיא טעגרהעג -- ןאיזדשזַָאג 2

 .1861 לירּפַא ןט8

 סנימגַאי ןיא טפמעקעג -- לאפר שריה 3

 ךוּבלמַאז ַא ןיא טקּורדעג ,ןרַאומעמ ענייז עז .גנּוליײטּפָא

 ןיא תונורכז ענײז עז - ןָאעל זץרעה 4

 .(216.מונ) 1916 "יננַארָאּפ ץעינַאג, ןיא ןּוא 1916 "טַאיװש ,

 -- װָאנַאכעשט ןופ רחוס ַא ,שרעה רעלעה 5

 גרּוּבנערָא ןייק סעטָאד:ןטנַאטסערַא יד ןיא טקישרַאפ

 .(174 .מּונ ,1863 "סַאשט,)

 ןופ טנַאנעטײל ַא -- דערפלַא ןַאמצײה 6

 ,טדנואװרַאפ ,ײמרַא רעשיכיירטסע רעד

 טעגרהעג -- טנעדּוטס ַא ,םַאדַא ןַאמלָאװ 7

 1863 רַאּורּבעפ ןט6 םעד שטיטַאימעס ייּב טכַאלש ןיא

 .(רָאטַאנרעּבּוג רענילּבּול םענּופ טרָאּפַאר)

 זיא סע .(113 .מּונ ,רעּבלעג) קירנעה לָאװ 8

 ןּופ רּבחמ רעד ןעװעג זיא לָאװ זַא ,ןענָאמרעד ּוצ יאדּכ

 ןּבעגעגסױרַא ,ןרעייטש עלַאנָאיצַאנ יד ןגעװ טערקעד םעד

 (םנ2ץעמסעסשפאג/ ,תסא 18637 0,983 :עז) 1803 ילּוי ןטכ םעד

 :בעזײא ינָאטנַא ןּופ לקיניא ןַא ןעװעג זיא לָאװ

 רעקיטסלָאמַאד רעד ןּופ רעייטשרַאפ רעשיּפיט ַא ,םיוּב

 קיצניװ ּוצ ןעװעג ןיא רע, .עיצַאלימיסַא רעשיטנַאמָאר

 -ַארַאּב קַאילָאּפ רעד םיא ןגעװ סיוא ךיז טקירד -- ,דיי

 ןּוא ןדיי יד טנעקעג קיצניװ ּוצ טָאה רע -- ,יקסוָאנ

 -עג טשינ ייז ףיוא העּפשה םּוש ןײק רע טָאה רַאּפרעד

 יעג יא לָאװ .(353 .ז ,תונורכז סיקסוַאנַארַאּב) *טַאה

 .(651907 יַאמ ןיא עשרַאװ ןיא ןּברַאטש

 יד ןּופ ןעגנַאפעג הנוי גיטפַאהרַאװ 9

 הסיפת רעװעיגרָאעגיָאװַאנ רעד ןיא ןסעזעג ,ןסּור

 ןט28 םעד ןּופ וָאנָאימעס ןַאטיּפַאק ןּופ טרָאּפַאר ןטיול)

 ,(1863 יַאמ

 טכַאלש ןיא ןלַאפעג - ינָאטנַא ןַאמלָאװ 0

 .ירַאלקש ייּב

 ןּברָאטשעג -- (יקסלָאּפָאלַאיּב דלעפנעסײװ 1

 .טכַאלש ןיא ןעמיקַאּב טָאה רע עכלעװ ,ןדנּואװ יד ןּופי
 טּפשמרַאפ -- רעדירּב ײװצ ,יקסװָאנַאלָאװ .2

 .הסיפּת ףיוא
 טנעדוטס ַא -- דלָאּפָאעל טַאלּבנעצײװ 3

 טּפשמרַאפ ,עשרַאװ ןיא עימעדַאקַא ףעשיניצידעמ רעד ןּופ
 ,הסיפּת םישדח יירד ףיוא

 רָאי ןיא טפמעקעג -- יצירוַאמ רעּבעװ 4
 :עז) 1884 ןיא עקירעמַא ןיא ןּברַאטשעג .1863 ןוא 1
 .(32 .,ז ,1915 "ַאנירַאטס ַאיַאקסיערװעי,

 תונורכז ענײז :דרַאּודע דלעפסרעּבעװ 5
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 ָאװָאלס ,(1896 ,גרעּבמעל) ייַארק שַאנ, ןיא טקּורדעג

 .(1913) "יקסווָאװל רעירּוק, ןּוא (1898) *עיקסלָאּפ
 -- הכאלמילעּב ַא ,ףלָאװ-יתּבש ןַאמסּוז 6

 .סעטָאר-ןטנַאטסערַא רָאי ייווצ ףיוא טּפשמרַאּפ

 ףטנַאטסערַא ףױא טּפשמרַאפ -ַאּבא לעּבעז 7

 ןט28 ןּופ טרָאּפַאר ןלעיציפָא ןטיול -- עדייּב) סעטָאר

 .(1863 טסּוגױא

 רעטנּוא טנָאקַאּב רעמ -- דלָאהטנגעגוט 28
 רעד ןעװעג זיא רע .00165 516קת6ת םינַאדװעסּפ םעד

 ןדעװש ןּוּפ עיצידעּפסקע סיקסניּפַאל ןּופ רַאטערקעס

 רָאי ןיא ןענישרעד ןענייז ןרַאומעמ עניײײז .ןליוּב ןייק

 ןרעטנּוא ,שטיײד ףיוא 1864 ןיא ןּוא ,שידעוש ףיוא 3

 2661 8681סזשתעסת 1ת ?8עֿפסהבט שקנסת 1864 ;ןעמַאנ

 ,ענלָאק ןּופ ,ּבײל-ןּב לארשי קַאשטנַאט 9

 ןיא ןעגנַאהעגפױא םיא טָאה ןעמ -- עינרעּבּוג רעשזמָאל

 רע סָאװ ,רַאפרעד 1863 רעּבמעצעד ןט19 םעד עשממָאל

 ןשיװצ .עירעמרַאדנַאשז רעשיליוּפ רעד ןיא טנידעג טָאה

 ןעגנעהפיוא ןיא טקידלּושַאּב םיא ןעמ טָאה ןכַאז ערעדנַא

 ,5/דצ ןשיסּור םעד ףיוא ןעװעג ןיא רעכלעװ ,ןדיי ַא
 ןטײרּפשרַאפ רַאפ - לאּומש םיוּבלעטײט .0

 =לָאס ַא רַאפ ןּבעגעגּפָא םיא ןעמ טָאה ןטפירש עשיטָאירטַאּפ

 ,1862 "ַאװָאדָארַאנ ַאטעזַאג,) 1863 לירּפַא ןט30 םעד טַאד

 .(גרעּבמעל

 ןַאמלעטּוט 1

 ַא רַאפ טקישרַאפ ןּוא קסניװד

 ןיא טריטסערַא - םהרבא

 .רּומַא ןייק טאדלָאס ַא
 ריּביס ןיא טקישרַאּפ - ןועמש רעגנוי 2

 עשרַאװ ןיא ןּברָאטשעג ;דנַאטשפיוא ןיא ןעמענלײטנָא רַאפ

 ,(1913 ץרעמ ןט15 םעד ןּופ "טַאיװש,; :עז) 1913 רָאי ןיא

 =רַאפ -- רעדּורּב ַא רעניײז ךָאעל רעגנּוי .3

 גָאלַארקענ) 1908 רָאי ןיא ןּברַאטשעג ;ריּביס ןייק טקיש

 .(34 .מּונ ,1908 ,266ת056* ןיא

 ילָאס עשיסּור ןּופ טעגרהעג -שטיװָאקװעל .4
 .(58 ןטַאד

 ןיא טנעגַא סעשטיװעיגנַאל -- שטיװַאקװעל .5

 .267 .} ,יקסװַאנַאי :עז) - עקָארק

 יײװצ ףיא טּפשמראפ -- בקעי יקסלעּבּול .6

 .עשרַאװ ןיא הסיפּת םישדח

 :גָאהעגפױא -- יכדרמ-ןּב ּבײל ןַאמּבײל .7
 ןט2 םעד טכירעג-סגירק ןשיסּור ַא ךרּוד קלַאװאּוס ןיא ןעג
 םעד ןיא; ןעװעג זיא רע סָאװ רַאפרעד ,1864 ץרעמ

 :טײמּכַאװ ַא ןּופ *ןישט, ַא ןעמּונעגנָא ,רעגַאל-ןטנעגרּוסניא
 -טיוט ַא טריפעגסיוא ,סרעקנעה-ןעמרַאדנַאשז יד ןּופ רעט

 ,(:פ"עסַאק ַא ןריּבַאר ןיא ןעמּונעגלײטנָא ןּוא ליײטרּוא

 64 .מּונ ,רעּבלעג) ןַאטיּפַאק ַא - סַאּברעל .8
 תונורכז עטנַאסערעטניא רעיײז רעּביא טיג םיא ןגעוו

 ,1923) ןיא יקצעיּבּוד ןַאירַאמ

 ,(3 .מונ

 ,2:01016װ2 0157

 26 1863 ןּופ דנַאטשפיױא ןשיליוּפ םעד ןיא ןדיי

 טכַאלש ןיא ןלַאפעג -- ןילּבול ןּופ ןָאז גיװ על .9

 .רעװַאװ רעטנּוא
 ןעװעג ,רעלדנעהכוּב רענװָאקַא - עדנַאל 40

 ((קנעעטסעסש511, 111546918 םשססת 186, 11 56) טקישרַאפ

 יירטסע רענעזעװעג ַא - דרַאנרעּב ןַאּביל 41
 ןיא ןּברָאטשעג .הסיפּת ןיא ןסעזעג ;ריציּפָא רעשיכ
 .1915 יאמ ןט23 םעד עקָארק

 רעד ןיא טעּברַאעג - דנּומגיז רעּביול 42
 :עז) גנּוריגער רעמייהעג רעשיליוּפ רעד ןּופ גנולײטּפָא:עסערּפ
 (תונורכז סרַאהזיורק

 ןט8 םעד טעגרהעג - ןבּואר ַאקנַאילשַאמ .3
 יד תעשּב עשרַאװ ןיא ץַאלּפ:סָאלש ןפיוא 861 לירּפַא
 .סעיצַארטסנָאמעד

 טַאדלָאס ַא רַאפ טקישרַאפ - אקלעמאמ 4

 .(180 .מּונ ,1893 "טאשטפ)

 ןיא טריטסערַא -- רעכַאמלטיה ַא ,סענאמ .85

 ,168ת0567 ןיא עיפַארגָאיּב ןייז .ריּביס ןיא טקישרַאפ ,לעװָאק
 .(14 .מּונ ,1907)

 -רַאפ -- עשרַאװ ןופ ,סּוקרַאמ רענזײמ 46
 .(עיצַאמרָאפניא עכעלנעזרעּפ) טכַאלש ַא ןיא טדנואוו

 :ײטּפָא-ןטרָאּפסַאּפ רעד ןּופ דילגטימ-סלעזײמ

 ,שזעי :עז) .גנּוריגער רעלַאנָאיצַאנ רעמייהעג רעד ןּופ גנול
 (תונורכז

 עקָארק ןיא טנעגַא סעשטיװעיגנַאל - לעזײמ .48

 (261 .ז ,יקסוװַאנַאי)
 -עסערּפ ןּופ דילגטימ -קירנעה ךַאּבצרעמ 9

 ענייז .גנּוריגער רעלַאנָאיצַאנ רעמייהעג רעד  ייּב ָארויּב
 401871 רָאי ןיא ןזיוּפ ןיא ןּבעגעגסױרַא תונורכז

 ,שטנָאסָאװישק ייּב טכַאלש ןיא ןלַאפעג--רעסעמ .0

 .611863 ץרעמ ןיא
 :סערַא -- .װַאלסינַאטס ןײטשנערינ .1

 טַאדלָאס ַא רַאפ ןּבעגעגּפָא ,קעװַאלצַאלװ ןיא טריט
 .(19808ת18 1|טפ?;סש8ּתע 1910 ,44

 :רַאװ ןיא טעגרהעג -- המלש טַאלּבנעסינ 2

 .1861 ,לירּפַא ןט8 םעד עש

 ריּביס ןײק טקישרַאפ - דרַאּודע גנידיונ .3

 .רַאי 10 ףיוא
 --רעדּורּב ַא רענייז ,װַאלסינַאטס גנידיונ 4

 ןיא עשרַאװ ןיא ןּברָאטשעג .ריּביס ןייק טקישרַאפ ךיוא

9.3 
 יָאמ ַא ,רעדנַאסקעלַא יקסװעשטַאכָאס .5

 עז םיא ןגעװ ךעלריפסיוא .ריּביס ןייק טקישרַאפ -- רעל
 עשרַאװ ,אסש= 24016/" ןיא לקיטרַא סנַאּבַאלֲאּב ,מ ר"ד

 .1 ,מּונ ,4
 :עג -- ץישַאלַאיױד ןּופ רעדײנש ַא ,ענרַאס .6

 טָאה רע סָאװ ,ץימש טרעדנּוה עכעלטע יד ןּופ ןּברָאטש

 (240 ןּוא 219 .מּונ ,1863 ,"הַאשט ,) ןקַאזָאק יד ןּופ ןעמּוקַאּב

 :סעֹרַא יד ןיא טקישרַאפ - ַאּבא לעּביצס 7
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 ןּופ ,ענליװ ןּופ טרָאּפַאר ןלעיציפָא ןטיול) סעטָאר-ןטנַאט

 (.1863 טסּוגױא - ןט8
 לײטנָא -- (1891-1812 טרצּבָאר ןרעפע 8

 .1863 ןוא 1848 ,1831 ןּופ סעיצולַאװער יד ןיא ןעמּונעג

 (.32 .} ,1915 ,יַאנירַאטס ַאיַאקסיערװעיק :עז)

 ןּופ דילגטימ ַא -- װַאלסידַאלװ ןײטשּפע .9

 טּפשמרַאפ .טּוגױרט ןּופ גנּוריגער רעמייהעג רעטצעל רעד

 טכַארּברַאֿפ רע טָאה טקידעננַאּב רעטעּפש ןּוא טיוט םּוצ

 ןיא ןּברָאטשעג .הסיפּת רענילדָאמ רעד ןיא רָאי רַאּפ ַא

 ,1910 ןיא זירַאּפ

 ענײא טשינ זיא רעגניסאּפ ןּוא רענזַאּפ 0

 רעּבלעג ר"ד טנימ סע יװ ,ןָאזרעּפ עקיּבלעזיד ןּוא

 טשינ טמיטש טױט ןיײיז ןּופ עטַאד יד ךיוא .(85 .מינ)

 -ןפערַאפ טָאה רַאהזיורק ןכלעװ ,טרָאּפַאר ןלעיציפַא ןטימ

 .(6פ טכעלט

 רַאפ ןּבעגעגּפָא - ריאמ יקסװַאקירטעּפ 1

 .טַאדלָאס ַא

 ,רעסיש רעקירַאי 16 רעגנּוי ַא--ןַאעל סײרּפ 2

 ?םיוא ןּופ ְךּוּב-ײליּבּוי, :עז) ןשטיװעיגנַאל יב טנידענ

 ,(354--351 .} ,1903 גרעּבמעל ,"דנַאטש

 -- רָאטקָאד ַא ,גרעּבמָאּפ 3

 ,ריּביִז

 -עג -- טנעדּוטס ַא ךָאעל שטיװַאטַארּפ 4
 .טַאדלָאס ַא ראפ ןּבעגעגּפָא .עינרעּבּוג רענדָארג ןּופ טמַאטש

 - רעזײל:בקעי דלַאװיונ.רעלקניפ .5

 .רעװעג ןעלגּומש רַאפ הסיפּת םישדח 6 ףיוא טּפשמרַאפ

 טריטסערַא -- ַאצינדָארּב ןּופ רחוס ַא ,רעשיפ 6

 ןּוא 1863 ילּי ןט8 םעד ַאניל ַאק רחוס ןטימ ןעמַאזּוצ

 ײז טָאה ןעמ .ןזיוּפ ןיא הסיפּת רעד ןיא טצעזעגנײרַא

 ןראפ רעװעג גרּוּבמַאה ןיא ןפיוקניא ןיא טקידלּושַאּב

 טריטסערַא ןעמ טָאה אטח ןקיּבלעזמעד רַאפ .דנַאטשפיוא

 ןּופ לַאטנעזָאר ןּוא ןרָאט ןופ ןָארּפײה רחוס םעד

 .(63 גרעפמארּב

 ןדיי עפּורג ַא טימ ןעמַאזוצ - רעדנילפ 7

 ןסעזעג ןיא .טאדלַאס ַא רַאפ ןּבעגעגּפָא ןּוא טריטסערַא

 .רעװעשרַאװ רעד ןיא רעטעּפש ,הסיּפּת רעשטשָאמַאז ןיא

 טקירדעגּפָא זיא עּפּורג רעד ןּופ ןדיי ערעדנַא יד ןּופ המישר ַא

 .(180 .מונ ,1863) "סַאשט, גנוטייצ רעװעקַארק רעד ןיא

 ,עשרַאװ ןיא טריטסערַא - ףלָאװ לעּביװצ .8

 -לעדַאטיצ רעד ןיא טרַאּפשרַאפ

 טנידעג -- וָאשעיּבּורה ןּופ ,ץַאנגיא רעקּוצ 9

 .?4יקסווָארָאּבישּפ ןּוא יַאשטעינ ןּופ ןעגּבולײטּפָא יד ןיא

 ?ףַאפ ןּוא טריטסערַא -- םײה ןַאמרעקּוצ .0

 .1863 יִלּוי ןט31 םעד טקיש

 רעד ןיא טרַאּפשרַאפ - ּבילטָאג ןאמפיוק 1

 ,הסיפּת רענילדָאמ

 .סיוא ןײק טקישעגסױרַא - ןַאי םיוּבשריק 2

 ןייק טקישרַאפ

 ,דגַאל

 48 1863 ןופ דנַאטשפיוא ןשיליֹוּכ םעד ןיא ןדיי

 ןיא טפמעקעג -- יצירּוַאמ דלעפרַאלק 3

 טקישרַאפ רָאי 45 ןעװעג ,יקסרעיּפַאּפ ןּופ גנּולײטּפָא רעד
 .(1908 *טַאיװש ,)

 יצָאלװ ןּופ רעדיינש ַא ,ןַאיּבַאפ יקסילַאק 4
 ,(65 ריּביס ןיא טקישרַאּפ -- קעװַאל

 שטנעמ-סגנּואורטרַאּפ רעד - סּוקרַאמ ןאק .5
 ןפיוקנייא רַאּפ דנַאלסיוא ןיא גנּוריגער רעמייהעג רעד ןּופ

 (םשֹוזשי 2810161תו; ,140--141 :עו) ,רעװועג

 ילעװ ,החּפשמ רעקיזָאדרעד ןגעװ ;ענַאהַאק 6

 תוגורכז יד עז ,טעצנאטסוװַאּפ-רעדירּב ירד ןּבעגעג טָאה עּכ
 -- יז ןּופ רעניא .1913 ,גרעּבמעל ,ָאליַאּבמער ןּופ
 ,"ףאושז ַא ןּופ תונורכז, ןּבירשעגנָא טָאה ענַאהַאק ּפיליפ
 ,גרעּבמעל ,"דנאטשפיוא ןּופ ְךּוּבייליּבּוי , םעד ןיא טקּורדעג

 תעשּב טנַאה ַא ןרָאלרַאפ טָאה רעכלעװ ,רעטייווצ ַא 3
 (עיצילַאג) טּוצנַאל ןיא ןּברָאטשעג זיא ,דנַאטשפיוא םעד
 .(65 1916 ןיא

 טיול) קסלעגנַאכרא ןייק טקישראפ -- ןַאלּפַאק 7

 .יל טסילַאיצַָאס ןשיליּפ ןטסטלע םעד ןּוּפ ןרַאומעמ יד
 .(טּפירקסּונַאמ ןיא ןזעלעג יקסװָאנַאמ

 :לעג) ןַאטיּפַאק - רָאדיזיא דַאּבסלראק 8
 עגייז .1917 רַאּונאי ןיא ןּברַאטשעג זיא רע .(52 .מּונ ,רעּב
 :מ95 ,"יװָאנ קעיװ, גנּוטײצ רעד ןיא טקּורדעג תונורכז

 ,"עינעשטָאנדעיז, לאנרּושז םעד ןיא ןּוא 1903 ,גרעּב
 .1913 ,גרעּבמעל

 -- גרעּבמעל ןּופ ,קיװדּול דלעפטסנּוק .9
 .ןעגנולײטּפָאױטנעגרּוסניא רָאּפ ַא ןיא טנידעג

 טקּורדעג תונורכז ענײז - ץאנגיא זיורק .0

 ,1903 ,גרעּבמעל ,"דנַאטשפיוא ןּופ ךּוּב-ײליּבּי, םעד ןיא
25--210,, 

 םעד טריגַאדער טָאה--ףלָאדַא טינאמזָאד 81-
 ןיק טקישרַאפ ,,101860ח00501 2 203 קושע" לַאנרּושז

 עקַארק ןיא ןענישרעד ןענײז תונורכז ענייז .לַאקיַאּב
 .(315 .ז ,,קסװָאנַאי :עז) 1870 רַאי

 רַאפ א ףיוא טקישרַאפ - ףסוי יקסװַאר 2
 ,(61 1911 לירּפַא ןיא עשרַאװ ןיא ןּברַאטשעג .ע:רָאטַאק רָאי

 ןײק טקישרַאּפ -- רַאטקַאד ַא ,גײװצנעזַאר 3
 .(68 קסװָארדנַאסקעלַא

 ןיא טקישרַאפ -- בײל:קחצי דנַאּבגעזָאר 4
 ,(59 ריּביס

 (94 .מּונ) רעּבלעג ר"ד ;ףעזּוי לַאטנעזַאר .5
 ךיא .דיי ַא ןעװעג זיא רע זַא ,המישר ןיימ טיול ןָא טיג
 :טציא ריּבערַאק ךיא ןכלעװ ,תּועט ַא טַאהעג רעּבָא ּבָאה

 ןעמּוקעג ויא רע .דמּושמ ַא ןעװעג זיא רעטָאפ סלַאטנעזָאר
 ילֵאוורַאפ רעד ןרָאװעג זיא ןּוא דנַאלטּור ןייק עיצילַאג ןופ

 ןיוש ךיז טָאה ןּוז ןיז .רעטיג סיקצינַארּב ףַארג ןּופ רעט
 ןיא םגה ,קַאילָאּפ ַא ןּוא טסירק ַא רַאפ ןצנַאגניא ןטלַאהעג

 ּמַא עשידי ןייז טנָצמרעד טרעװ ןטקַא:טגנּושרָאפסױא יד

 יָאר ןגנּוי םעד לעּביא ןטייהלצנייא עכעלריפסיוא ,גנּומַאטש



 ופ יה עה

 =רַא רעװעיק יד ןּופ ךמס ןפיוא עקמע7ל טגנערּב לַאטנעז
 ,(00 לו

 ןיא ןעמּונעגלײטנָא -- יצירּוַאּמ רעטיר 6
 לַארענעג ןּופ ןעגנַאפעג ןעמּונעג .ַאקװאּוקישּפ ייּב טכַאלש
 רעשיליוּפ ןיימ ןיא םיא ןגעװ רעכעלריפסיוא .ירעגנעשט
 ,(1917 .ּבעפ.,גַאי) *ַאטעזַאג ַאװָאנ; ןיא טקּורדעג ,טעּברַא

 עשרַאװ ןיא טעגרהעג -- ןּוז ַא סריקנַאּב ַא ,גגיר 7
 1861 לירּפַא ןט8 םעד

 -ַארטסיױא ,ןרּוּבלעמ ןיא בר ַא רעטעּפש--לע טגיר .8
 רעלַאנָאיצַאנ רעשיליוּפ רעד ןּופ שטנעמ:סגנּואיורטרַאפ ַא ,עיל
 .(235 .מּונ ,1863 ,"סַאשטפ) טלעג ןּביילק ּוצ ףיוא גנּוריגער

 ַא ןיא טדנּואװרַאפ -- דנַאנידרעפ רעכַאש 9
 .יקצָאסיװ ןּופ גנּוליײטּפָא רעד ןיא קידנפמעק ,טכַאלש

 .רַאפ -- רעינישזניא ןַא ,ןַאילּוי ןַאמנײטש 0
 יִנּוי ןט5 םעד עשרַאװ ןיא ןּברָאטשעג ,ריּביס ןייק טקיש
 .(1921 ,ינּוי ןט5 ןּופ "יגנַארָאּפ רעירּוק, :עז) 1

 .רַאפ - רענליװ ַא ,רָאדיויא גרעּבמעטש 1
 .ריּביס ןייק טקיש

 .רַאפ -- עװַאר ןופ ,לאּוטש רעזיוהקָאטש 2
 ,ןכַאז:רעטילימ ןעלגומש רַאפ םישדח 6 ףיֹוא טּפשמ

 ןיק טקישרַאפ -- רענליװ ַא ,השמ ריּפַאש 3
 .(171 .םּונ ,1863 ,"סַאשט ,) ריּביט
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 לקיטרַא ןטנָאמרעד ןיימ עז) 1863 ילּוי ןט19 םעד עשרַאװ
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 :לַאס ַא רַאפ ןּבעגעגּפָא - ךַאנעה ןרעטש 0
 .(?1טַאד

 עשידי עלַא סיוא טשינ טּפעש המישר עקיזָאדיד
 רָאנ ןזעװעג זיא הנוּכ ןיימ .דנַאטשּפױא םעניא רעמעגלײטנָא
 ײּב טקרעמַאּב ּבָאה ךיא עכלעװ ,ןזיולּב יד ןצנַאגרעד ּוצ
 ןענייז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ יד ןּופ ךמס ןפיוא ןרעּבלעג ר"ד
 רעקידרעטיײיװ א יײּב זַא ךעלגעמ .תּושר ןיימ ןיא ָאד
 יידיי רעמ ךס ַא ןעניפעג טזָאלעג ךָאנ ךיז ןטלָאװ גנּושרָאפ
 .ןעמענ עש

 טפרַאדַאּב ןטלָאװ טײקמַאזקרעמפיוא רעדנּוזַאּב ַא
 ןעגייז עכלעװ ,ןטַאדלָאס עשידיי עמינָאנַא יד ןענידרַאּפ
 -ןטנעגרּוסניא רעשילוּפ רעד ןופ ןעיײר יד ןיא ןלַאפעג
 ןּבעגעגנָא טפָא ןרעװ תונּברק עמינָאנַא עכלעזַא .עעמרַא

 20 1863 ןופ דנַאטשפױא ןשילױּפ םעד ןיא ןדײ

 ןטכַאלש יד ןּופ ןטרָאּפַאר עשיטסיטַאטס ענעקּורט יד ןיא
 ןַא ןוא רעסיורג ַא רעײז זיא לַאירעטַאמ רעקיזָאדרעד
 ײד ןֹופ קיטסיטַאטס ַאזַא ןעק רעדייל .רעטנַאסערעטניא
 ףרעװ ןּבעגעג טשינ ַאד תונּברק עטנַאקַאּבמּוא

 םעק ןעמינָאנַא ןימ אזַא ןּופ גנּורעדליש עקידנריר ַא
 עניז ןיא יקסלָאּפַאז טיג ,דיי ןשיליוּפ ַא ,רעפ
 ּפָא ךיז רע טלעטש לטיּפַאק רעדנּוזַאּב ַא ןיא .תונורכז
 טקירד רע יװ ,"דלעה:רעריטרַאמ; םעד -- דיי םעד ףיוא
 ןלעטשּוצּפַא ךיז טנילעג ךיוא טלָאװ סע .(?סיוא ךיז
 *עג ןּבעגעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןפּורפיוא עשידיי יד ףיוא
 ּפָא טָאה רעּבלעג ר"ד .1863--1861 ןרָאי יד ןיא ןרָאװ
 יַאּבמּוא טציא זיּב ,עלּופטרעװ תמאּב ,עכעלטע טקּורדעג
 יםיוא עסיװעג ןַארַאפ רעּבָא ןענייז סע .,ןֿפּורפױא עטנַאק
 ןּופ המישר ַא .טקרעמַאּב טשינ טָאה רע עכלעװ ,ןפּור
 .גָאג טױל ןלעטשנעמַאזּוצ ךיז טזָאל ןפורפיוא עלַא יד
 ןעװעג טלָאװ ךיוא .עיפַארגַאילּביּב סיקסװָארעש
 .פיוא יד ןּופ ןכַארּפ ש יד ןלעטשּוצטסעּפ קיטכיו רעײז
 .לדער עשידי יד ןשיװצ ןּבָאה סע ליפיוו ףיוא ןּוא ןפּור
 נעט עשיליּכשמ יד טשרעהעג דנאטשפיוא ןיא רעריפ
 ,ןסַאמ עשידיי יד ּוצ ןדער טלָאװעג ןּבָאה יז ןעװ -- ןצנעד
 ןיא סָאװ ,ןפּורפיױא עשיאערּבעה ןּבעגעגסױרַא יז ןּבָאה
 ַא רָאנ טנַאקַאּב רימ ןענייײז ,שידי ןיא ןפּורפיוא עגונ
 8 ןּבָאה סָאװ ,יד ןּופ דָארג ןּוא ןפּורפיוא עכלעזַא רָאּפ
 ףּורפיוא רעד זיא ,לשמל ,ױזַא .טרעװ ןשיטילָאּפ ןרענעלק
 ןלָאז ןדיי זא ,טנעדיזערּפ ןעמייהעג רעװעשרַאװ םעד ןּופ
 :רַאפ ןטַאדלָאס ייּב קידנפיוק ,תואיצמ ןייק ןעלדנַאה טשינ
 :ָעג -- ,ןעײרעּבױר ןּופ ןעמַאטש עכלעװ ,םיצפח עגעדייש
 ,ןשטנעמ יד ןּופ תוברקתה יד .שידיי ףיוא טקּורדעג ןעוו
 =נעשטּוי טפירשנכָאװ רעד םּורַא טריּפּורג ךיז ןּבָאה סָאװ
 "עג עיּפשמ טָאה דנַאטשפיױא ןּופ רעריפנָא יד ּוצ ,ַאק
 סיוא ןטיײקכעלגעמ עלַא טימ לָאז ןעמ זַא ,ףיורעד ןעװ
 ."ןָאגרַאשז, םעד ןדיימ

 ףייד ןצַאשּפָא טפַאהנסיװעג ןּוא וויטקעיּבָא ןעמ לו
 :ריפסיוא ןקידנגלָאפ םּוצ ןעמ טמּוק ,טעּברַא סרעּבלעג

 רעייז ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז טעּברַא רעד ןיא
 ןענייז ןלַאירעטַאמ עקיזָאדיד .ןלַאירעטַאמ-ןלעװק עקיטכיו
 -דנַאטש ןשיגָאלָאדָאטעמ-ןייר ַא ןּופ ןּוא ,עקיטייזנייא רעּבָא
 .גַא טימ ןכיילגרַאפ טפרַאדעג ײז ןעמ טלָאװ טקנוּפ
 רעדָא ןשיאײצילָאּפ ןּופ טשינ -- ןלַאירעטַאמ ינימ ערעד
 :עג ןרעװ ןעגנּוריפסיוא ךסַא .רעטקַארַאכ ןשיטַאמָאלּפיד
 עד ןּוא ,ןטקַאפ לָאצ רעניילק ַא ןּופ ךמס ןפיוא טכַאמ
 -יפסיוא יװ ןעגנּורענײמעגלַארַאפ רעמ סע ןענייז רעּביר
 :ַאמעכס ַא זיא ןשינעעשעג יד ןּופ זילַאנַא רעד ,ןעגנּור
 ןרָאי יד ןשיװצ עיניל:ץענערנ יד טלעפ סע -- רעשיט
 דנַאטשפיוא םעד ןּופ ןּוא סעיצַארטסנָאמעד עשיטילַאּפ ןּופ
 סָאװ ,ןּופרעד ךיוא טעּברַא יד טדייל שיגָאלָאדָאטעמ ,אפּוג
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 .ךיז רעטנּוא ןדָאּב ןשימָאנַאקע-לַאיצָאס ןייק טשינ טָאה יז
 ַא ןָא טריפעגנײרַא ןרעװ סעירָאגעטַאק עלַאנָאיצַאנ יד
 .גנּודנירגַאּב רערעטיירּב

 שיטעטניס ַא ןּבעג ּוצ ירפ ךָאנ רשפא זיא סע
 ףיא ךָאנ טגיל עכָאּפע יד .עכָאּפע רענעי רעּביא ךּוּב
 ךָאנ ןענייז ריא ּוצ ןטעּברַארָאפ יד .סעצײלּפ ערעזנּוא
 יד ןרָאװעג טייזעגכרּוד טיג ךָאנ ןיא סע .רעגָאמ רעייז
 ןגעװ רוטַארעטיל-ןרַאּומעמ רעסיורג רעד ןּופ "ַאקיאַאדּוי,
 טרירעגנָא טשינ ךָאנ ןענייז ןויכרַא יד .עכָאּפע רענעי
 ,ןרָאװעג

 ןײז רַאפ קנַאד ַא ןרעּבלעג ר"ד טמּוק ךָאד
 םעיינ ַא ןּוא םענייש ַא ןגָארטעגּוצ זנּוא טָאה רע .טעּברַא
 זַא ,קּורדנײא םעד ךּוּב סָאד טכַאמ לָאמטּפָא .לַאירעטַאמ
 רּבחמ םעד ןגױאוװַאּב ןּבָאה ןלַאירעטַאמ:װיכרַא רעניװ יד
 =ַאמ רעקיזָאדרעד זיא רעּבירעד ןּוא ,טעּברַא יד ןּבײרשּוצנָא
 עמעט רעד רַאפ ןעמּונעג םצע ןיא זיא רעכלעװ ,לַאירעט
 -נעצ םּוצ זיּב ןסקַאװעגסױװ הרירּב תילּב ,רעקיטייז ַא
 טינ שיגָאלָאדָאטעמ ןיא סָאד ןּוא .לַאירעטַאמ ןלַארט
 סָאװ ,םעד ןגעװ טינ ךיז טלדנַאה סע לײװ ,קיטכיר
 טסּואװעג עשרַאװ ןיא רָאדַאסַאּבמַא רעשיכיירטסע רעד טָאה
 ןדיי יד ןּופ עלָאר רעד ןגעװ ןּוא דנַאטשפױא םעד ןגעוװ
 טסיײה סָאװ ,םעלּבָארּפ ןצנַאג םעד ןגעװ רָאנ ,םיא ןיא
 .71863 רָאי סָאד ןּוא ןדיי יד;

 :ַאה עשירָאטסיה עטיירּב טרעדַאפ עמעט עקיזָאדיד
 -טנעצ יד ןײז ַאד ןעק ףמַאק םצע רעד טינ .ןטָאזיר
 -רעּביא רעשיגָאלָאעדיא רעצנַאג רעד רָאנ ,עעדיא עלַאר
 ,טיצ רענעי ןּופ טפַאשלעזעג רעשידי רעד ןיא ךּורֹּב
 ןּופ ,עיצַאּפיסנַאמע טימ עיצַאלימיסַא ןּופ ךיז ןציירק סָאד
 ,םזילַאירעּפמיא טימ עיצַארעדעּפ ןּופ ,הלּכשה טימ תודיסח
 .ןליוּפ ןיא םזיטנַאמָאר ןרענָאיצּולָאװער ןטימ--ץלַא סָאד ןּוא
 ןטקילפנָאק ענעדיײשרַאפ ןּופ ּוהֹובויּוהּת םעד ןיא
 ברע ןלױּפ ןיא ץּוּביק רעשידי רעד ןענּופעג ךיז טָאה

 5 חד
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 1861:1862 ,2פק סצגקעאג', 1015 סרעדיל ןּופ ךמס ןפױא

 .1899 ןיא .קעסטאב8 018קװא8" ןיא טקּורדעג .ןטכירַאּב עלעיציּפָא

 רקִיע רעד טיֹוּבעג - קנערפ .ע ןּופ ןעלקיטרַא יד 4

 ןּוא "הריּפצה, ןיא ןענישרעד ןענײז -- ןעלקיטרַא עטקּורדעג ףיוא

 וו כ ,"רבעה- ןיא -- סלעזײמ שירעּב 'ר ןגעװ -- לקיטרא {יײא

 02 1863 ןּופ דנַאטשֿפױא

 "נייא ןיק ןעװעג טינ ןיוש זיא סָאד ,דנַאטשּפױא םעד
 ךיז טּבײה רעכלעװ ,וייטקעלָאק ַא רָאנ ,עסַאמ עכעלטייה
 רָאפ טמּוק גנוריצנערעפיד עקיזָאדיד .ןריצנערעפיד ּוצ ןָא
 ןיא --יד טמַאטש ןּופרעד .ןדָאּב ןשימָאנָאקע:ןיר א ףיוא
 עטשילױּפרַאפ זא ,גנּוגײשרעד--עלַאסקָאדַארַאּפ ןעמּונעג גּולּכ
 ןיא טריילַארעּביל ןּבָאה ןריקנַאּב רעדָא םירחוס עשידיי
 :ןּבָאה ,ץנַאט ןשיטנַאמָאר םעד טכַאמעגטימ ,טסייג ןשילױּפ
 עניילק ַא .עיצַאטנעירָא עשיסּור:ָארּפ ַא קיטייצכיילג קיד
 ט"יפעג ,דנַאטשפיוא ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא טנגּוי עשידיי לָאצ
 ןשיװצ זיא ךע:טנגייא .ןסלֹוּפמיא עלענָאיצָאמע עריא ןּופ
 .ּבלַאה רעדָא =ץנַאג ןשידײ םעד ןּוא שטנעמ-סַאמ םעד
 :ָאלָאעדיא רעשיטילָאּפ ןופ טכיוניה ןיא רחוס ןטרילימיסַא
 -ןוא רעד .ןעװעג טינ דישרעטנוא רעסיורג ןייק עיג
 טָאה רענייא סָאװ ,םעד ןיא רָאנ ןענַאטשַאּב זיא דיישרעט
 קידלּושמּוא ױזַא טסייה סָאװ ,ליּפשרַאפ םעד ט ,יּפשעגטימ
 רעטיײװצ רעד תעֹּב ,"סעיצַארטסנָאמעד עשיטילַאּפ יד ,
 םעד ןיא ןעגנַאגעג טינ טיװ יַא זיא דצ
 יװ עלָאר יד רעקיטכיװ זיא ןשינעעשעג ענעי ןּופ זילַאנַא
 :קריו יד ,תונּברק יד יװ -- קיטקַאט יד ,גנולעטש יד
 .ןטנעמיטנעס יד יװ -- טייקכעל

 רעדנַא ןַא ףיוא רָאג ןעגנַאגעג ןיא רעּבלעג ר"ד
 ירַאפ טלמַאזעגנָא רע טָאה ימ ןּוא סיילפ סיורג טימ .געו
 ייר א ןיא טריאּורטסנָאק ייז טָאה ןּוא ןלאירעטַאמ ענעדייש
 =רָאּפָארּפ רעקיּבלעז רעד ןּוּפ לָאמ עלא טיג ,ךעלטיּפאק

 .טרעװ ןכיילג ןּופ רעדָא עיצ
 רימ ןכלעוו ,ךּוּב סרעּבלעג ר"ד טימ ךיז קידנענעגעז

 ,ןגָאז רימ ןענעק ,טכַארטַאּב ָאד ךעלריפסיוא יוזא ןּבָאה
 ךעלצונ ַא סָאד ןיא ,תונורסח עלַא ףיוא טקוקעג טינ זַא
 טינ -- טיײז רעטייווצ רעד ןּופ ןּוא .ְךּוּב לופטרעװ ַא ןּוא
 ןּביירש ךָאנ ןזּומ ןעמ טעװ ,תולעמ עלַא ענייז ףיוא טקּוקעג
 גנולעטש רעשידי רעד ןּופ עטכישעג עכעלריפסיוא ןא

 ,1863 ןּופ דנַאטשפיוא םעניא עלָאר ןּוא

 תהיו הר

 יד טַײקמשזקרעמפױא יד םנידרַאּפ ןעלקיטרא עקיוָאד יד ןופ

 .1913 יהריפצה, ןיא "ןדיי יד ןּוא יקסלָאּפָאלעיװ. ןגעח טעּברא

 5) 30 ןוז 8 ט א ע 2 א עס1ספאה ץצגסתעמ 627668 8

 תסהפטאסא םסס018טעע 1803 תסה28, ,2מק, 018ק2482" 1915,

 .2962 ש עיפַארגָאגָאמ ןַײז ןּוֿפ טנעמגַארּפ א זיא שילוּפ ףיֹוא

 ראונאי) ,אסש8 082618* ןיא טקּורדעג ןעװעג קסשפ!גונֹו 1863"

 רעד ןּוא ןדײ רע;טקירעמַא יד, :שידײ ףױא ; (1917 רטּורּבעּפ

 יד ןּופ דנַאּברַאֿפפ םעניא -- *1063 ןּופ דנאטשפיא רעשיליוּפ

 .1925 קרָא=ּוינ ,"ןדי עשיליוּפ

 =עג ָאד טרעװ עכָאּפע רעד ןּופ קיטסירעטקַארַאכ יד

 דליּב ןיימעגלַא ןא ,ןעגנּושרָאּפ:װיכרַא ענעגיײא ענײמ טיֹוּל ןּבעג



 ןשיליוּפ םעד ןיא ןדיי 203

 51, א6סזמקחסז, 021616 4052048/026 :ײפ ןעניפעג ןעמ ןעק

 :ָאק א ןדנעּב ײװצ) 1920 עשרַאװ 0154 קסזס20ו0066

 .(קרעה וויטקעל

 ןּוא עימַארקָאטּולּפ רעשידײ רעד ןשיװצ ןעגנּויצַאּב יד .(

 ַײּב :ב"צ יװ ,ןרַאּומעמ ײר ַא ןיא ןּבירשַאּב ןרעװ ןשטיװעקסַאּפ

 98181101648 1ע8:52805842" ןיא ,86 מיט ָא ע ד ןירעטכיד רעד

 ט/5קסזחומו6חוּב חמס15) יק צע טס ײּב }3 .ּב ,1910 רַאי ןראפ

 ןטילּוי רעקירָאמסיה םעד ןּופ ךּוּבגָאט םעניא ךיוא זו!060501

 (19013 .שטיװעשָאטּרצּב

 רעד .(א"א 173 .ז) 1913 ןוױּפ ,?2ח06ותֹוצ ,קסװעיַאג ײּב

 יד ןיא ךיז טניפעג עבָאֿפע רענעי ןגעװ לאירעטאמ רעטסכײר

 םענּופ רַאטערקעס םעד ,ןַא מפ ָא ה ןּופ ןראּומעמ עטקּורדעג טינ

 רעד ןּופ ןַאמ רעד זיא ןַאמּפָאה ;יקסירַאטרַאשמ םַאדַא טשריֿפ

 ךיקסנטטז אניטנַאמעלק ןירעלעטשטּפירש רעשיּליוּפ רעטמירַאּב

 טניפעג ןרַָאומעמ סנַאטּפָאה ןּופ לַאניגירָא רעד .טוָאנצמּפָאה

 סעלעמש יד .עקָארק ןיא טֿפַאשנסיװ ןּופ עימעדאקא רעד ןיא ךיז

 יטרעוו ןשירָאטסיה ןקיסאלקמשרע ןט ןּבָאה ןדיי ןגעװ

 1 .00260146 הוצוסזץס2וע"

 ,רָאטארִיּפסנָאק רעטלַא רעד ,הרעללינ ןָאטאגַא 8

 ?ּוצנײרַא טימאּב ךיז ןּבָאה ןטנײרַאפ עמיהעג עלַא, :טּבײרש

 ןגוצ!סז18 קסש518ח18 תהזססט קס15606- :עז ;"ןדײ יד ןעמּוקַאּב

80, 11// 181: 

 ןט:10 םענּופ) ןדניקלַאז ּוצ עדנאװעל ןופ וירּב רעד (8

 ,48 ,12 ,,ם8קס8סאג8 םסתמסנ8א88* ןיא (1863 רעּבמעװָאּנ

 9 88ז8ת0 ש54/ 164 חס ץ/ 28חו18/מו;/ (4

 ןזיױוּפ ס. 23, 147 640.

 עטנאסערעטננא יד עז ןעגנצביז עקױָאד יד ןגעװ 0

 ןשילגנע םעניא שטייד ףױא טקּורדעג ,ןַד ַא ר ט ס אי ןּופ תונורכז

 .1870 קרָאייױנ ,.זחס הסקזסש 1.6806ז* לַאנרּישז

 11) 262ח8 5קזםשץ 2 62ץתתס5ס/ 802סזט 6262ה/626=

 40 1883, ק. 14-19,

 .מּונ ןטקַא) עשרַאװ ,ויכרַא:סגנּודליּב םעניא ןטכירַאּב יד ךיוא

5) 

 12) ,,1ט/26ת88" , 1861, א. 8

 ,היכרש=סנשניפ) 1898 ןּופ טעטימָאק ןּופ ןטכירַאּב 213

 .(עשרַאװ

 ןיא טקּורדעג ,תונורכז עניײז יא ראהזיורק (4

 ןא5608 ןט006352068 !+ט 0201 /4083260501640, 1/8/52ה78

 ןיא טקּורדעג ,תונורכז ענײז יא יק צ ַא רּפ ַא פ :ךיא ,0

 ?םירעטקארַאכ רעיײז .(6 טסּוגױא ,עשראו) ,ןאסיאמ 0826187

 ןראּומעמ ענייז ןיא ׂשטיװ ָאטטנו ײּב גנּוקרעמַאב יד זיא שיט

 ןיא טקּורדעג ,'קירּוצ רָאי 45 טימ לּוש עשילױּפ יד

 םידימלּה 1שידײ יד זא ,(1909)

 טרעדנּוזעגּפָא ןטלשהעג ךיז ןּבָאה עיזַאנמיג רעשיליופ רעד ןיא

 םינ םיא זיא טײצ רעצנאג רעד רטפ ןּוא םירבה עשיליופ יד ןּופ

 טרירטסּוליא םָאד .רבח ןשידײ ןייא ןייק ןּבָאה ּוצ ןעמּוקעגסױא

 :ָאּפ רעלַעמרָאפ ןּופ ןעװעג זיא'ס ךלהמ ַארַאפ סָאװ ,ןטסעּבמַא

 .עיצַאליטיסַא רעתמא ּוצ עיצאזינָאּפ

 ,8191104648 וע 8ז5280548"

 64 1863 ןּופ דנַאטשפיוא

 15) ןופזא 2 284ז8תֹו6/ 2 קסשססט 166650|/ סח!סק-

 51606ח, ק8זץ2 1856, ק. 182-187-

 ןּוּפ המישר יד ןּבעג טשינ ָאד ךיא ןעק רעדײ- 6
 טָאה סָאװ ,רוטארעטיל רעשיטסיצילּבּוּפ רעקיטסלָאמעד רעד

 ?ןה* רעד טיפ בגא ךרדּב רעדָא ןצנטגניא טקיטפעשַאּב רע

 טגָאמרַאּפ רּוטארעטיל רעד ןּופ עיצקעלָאק עטסערג יד) עגארפ

 ײב עז עיּפַארגָאילּביּב יד .(קעמָאילּביּב עשילױּפ רעזירַאּפ יד

 עיפארגָאילּביּב ןּופ וּורּפ 8 .(ןרעלעפ ןַארַאפפ רעכ ַײרטסע

 טָאה 1863 -- 1861 ןרָאי יד רַאפ עסערּפ רעמײהעג רעד ןגעװ

 עמּוג א .1913 ,4904242" לַאנרּישז ןיא יקסנילעיז ןּבעגעג

 עז .(ץײװש) ליװסרעּפַאר ןיא זיא ןלַאנרּושז יד ןּופ עיצקעלָאק

 44 הרעה) יקסרדָארָאיסנָאג ךױא

 ןגעק עיצקַאער רעד ןגעװ .37 .מּונ ,1845 .0ח6ת-= 7

 ,גרּוּבצניג ןרהא יכדרמ :עז רנַאלסּור ןיא שטײד

 ןגעװ גנּונײמ סעדנַאװעל ךיוא עז .43 .ז ,(1878 עשרַאװ) "הירומה;

 םטמקסעסאנ םעסת101688 ןיא ,װירב ענײז ןּופ םענײא ןיא םעד

 : .42 .ז ,{א .ּב

 18) א ס ז 2 0 ח. !וסו קהחהוםֹוהֹוש הופוסזעס;חַצ , 44

 1912, ק, 29-30.

 ,"רוא רקובה. ןיא תונורכז סרעּבָאלטָאג .ּב .א ךױא עז

 דעײז יא ןגרעּבנענָארק ןגעװ רּוטארעטיל יד (09

 ;עמָאנ ןייז זיא םייצ רענעי ןּופ ןרַאּומעמ עכלעוװ ןַיא ןטלעז ,סיורג

 ?ער רעד רעטנּוא ,טעּברא עװיטעלָאק עסיורג יד .טנָאמרעד טינ

 ןּפַאנק ַא טָאה ,(1922 עשראו) יזנּכשא .ּפָארּפ ןּופ עיצקַאד

 טרעװ ּוצרעד ;ןצנעדנעט עשיטעגָאלַאּפצןײר עריא ּבילּוצ םרעװ

 עטנצסערעטיא .ןגיװשרַאפ ןצנטגניא טנעמָאמ רעשידיײ רעד ָאד

 יד ןיא ןּוא ,ח"צד ,יקסװ אנא ר א ב ײּב רימ ןעניֿפעג םימרּפ

 עז ,1878 ,6!8ח=טחו ןיא יקסװעשַארק ןּופ ןעלקימרַא
 ךסא טימ (0082160, 00512/ח/ 52180הסו0 1924,|} 132 :ךױא

 ,יכרַאהחּפשמ םענּופ ןעמּונעג ,ןלַאירעטַאמ

 -םפתג ע תמע. ןיא טקּורדעגּפָא זא עשעּפעד יד 0

 71 ,64 .ז ,| דנַאּב --

 21) ;ז 8 טפ ה 8 גז/ 6634

 ,,0}ס2/?ח8ם" 3

 ! 62850קופתוס;

 .ןגרעּבנענָארק ןּופ ויכרא:עילימַאּפ רעד ךיוא

 22 א סד ח 6 =
 .11 .םּונ ,1984 .אסתסס88" ןיא טקּורדעג ,ךּוּבגָאט ַא

 ,01250146 י18ז0* ןיא טקּורדעגּפַא זיא דיל סָאד (3

 .246 -- 245 .ז ,1912 רָאי ןיא 8סשצ"

 18קנ8מסאעז6 תזנזעז124::0060

(24 

 .ה062ח16 טס5קס68ז5ש8 אסוחוס2640 ןיא טקּורדעג--20158/ס0

 ײּב טפאשלעזעג רעקיזָאררעד ןּופ ןטקַא יד ךיֹוא עז .1863 --

 3700 - 369 ז ,ט ,יקסּבארג ;ג ,יקסװָארָאּבישּפ

 250 ם88סחטמ!) 1, ק. 391 -- 392.

 ,טסּוגױא ,1921 -- ,14852 אטז)סז" ןיא טקיורדעג 6

 27) .תפממ", 1810, אפ 50.

 28) ןעגננפאטסס קנ, זק8 אזעקגמעסמ 2 600 2

 יוע16ס11 קז2ץ5210501 66סחסחהוס2חס} 418 12ז881116ש/



65 

 עמ א סםקפמא ז, םבעתפזוג 8 1803 ת, .?ץססאהא (1828884

 1901, ת. 306.

 29) סס תצ 8 סם ספאע 28 1 סדזמקסקסנאעאאס) חקסי

 טא ,עאק2134 , 1925, שי ק. 5

 30) אז ס ס ס א ס 8,

 ש. 55, 124

 3 םגחא סם סאע'2) ן1סתמסאגא אסתסתסנאפ 32ח32מסחס

 אקםג ט אםצדסנאס 1861--1864 1869,

 ק. 251, 542, 611.

 :עגנָא ןא ןװיטָאמ עשימָאנָאקע יד ןגעװ טגָאז סע סָאװ טָא

 -ערקעס רעד ,יקסװָאנַאי רענָאיצּולָאװער רעשילױּפ רענעעז

 : "יװָאדָארַאנ דנָאשז. םענּופ רַאט

 .7צ)84ס 618816 1ח/6627 20121:2זו/, 281620/ 06 חֹוסֹה ש 510-

 םעמסאסאעס סמטסקאא 0118, 1898,

 .סץססאעה ןםססדטאא"

 פטח820ה המתס|סשעסה;! 68סתסזמוס2תעסמ/ 18880160168 תוס

 518081/ 516 2018/8חװ/ -- 10 )60ח8/ ש 2ח802ח6) 61685205-

 1 טָצוו קח82)/2ת16 6018 ?0158/ טפקספס2ו6תֹוי (ן2חס ש5פ א;

 ?זחוס!הֹואו ס קסו518חֹוט תהזסססטסזח, {.שסש 1923).

 װָאקשּוס יַאלָאקינ ןּופ לקיטרַא םעד ל"נפ (2

 ,3 ימּונ ,1866 רָאי ןרַאפ ,1ע68עה 06060:184 גק681001627 ןיא

 ,טניימ (עססקעאצססאאה םססנאעא", 1897) װָאירַאמָאנָאּפ ,238 יז

 עטּוג ןּופרעד ןגױצעג ןּוא ןרעגַאל עדיײּב טנידעג ןּבָאה ןדײ זַא

 ,רעדמַערפ ַא דָארנ ,רעיֹוׁשּוצ רערנא ןא ,ןגעקַאד ,הסנרּפ

 ןתופידר יד רַאּפ ןדײ יד דצמ ןסּור יד ּוצ האנש רעד ןגעװ טדער

 ה ח 66זפ סח, 56ט60 זחסה!הפ /65166ה06 ֹוה הטפפובה :עז

 קסו8חס ֹוה 1863 100000ח 1864

 :ַאּב ןענָאיּפש עטיסּור ןכַאמ טלַאװעג ןדי יד ןּופ טָאה'מ זַא

 לָארטנָאק א ןּבָאה ּוצ ידכּב :טקַאּפ רעקידנגלָאפ ןטסעּבמַא טזַײװ

 תיונסכַא עלַא ןיא טריפעגנייא ןעמ טָאה ,עדנזיירכרּוד עלמ רַעּביא

 יַאּבעלַאּב יד יװ תויה ;רעכייּב-םגנודלעמ עלעיצעּפס ןקנעש ןּוא

 ױדײ ךעלסילשסיוא ןעװעג ןענייז ןקנעש ןּוא תוינסכַא יד ןּוֿפ םיט

 טּבױלרעד ײז ןעמ טָאה ,טנעקעג טינ שיסּור ןײק ןּבָאה סָאװ

 עטנאסערעטניא םעד ןגעװ עז .שיד ײ ףיױא רעכיּב יד ןריפ ּוצ

 :ײּב ןלעװק-װיכרא ןּופ ןעגנּוזײװנָא

 ס. םצ תפ, 115ע52 םסתפטסאאא תטמס?גאמעא 1865, ,ע7

 1925. ש, ק. 132

 33 6105, 02850קֹוֿפחחס תו!ס42162ע קס15418} ש 22-

 זעקט 1862.

 34) 20וֿסז ז02000240260 וו. 0. 2. (דנַאּב רעטײװצ)

 35) ,18שוּפח טצקסחסח!", 1903, א. 26,

 360 3 א. או6 חס }ס ט5141, טפקסחותו6תוּב/ 8/=

 5288 1925. קי. 520.

 : עז םעד ןגעװ רעכעלריפסיוא 7

 םז ה. הו|סהסח, הֹופוסזןב 6108/ 26182ח6) /8152805460-

 ש166605/06),} ט'8ז528ש8 1912:

 38) 6512/ח/ 521200016, 1, 164

 39 !{ופוס א שו6/סקס1פאו) | קי 180--181.

 -ןַײר א ןּופ םגה ,טעּברַא רעדנצנעלג רעד ןיא עז רעכעלריּפסיוא

 :ײּב ,טקנוּפרנַאטש ןשירָאטַאלימיסַא

 206 1863 ןּופ דנַאטשפיױא ןשיליױּפ םעד ןיא ןדיי

 5 6 זו ֵּפ ס | ס ש 5 4 8, 1:610זחו8 52/0/הּב 1862 ז. ׂש, 1916.

 : וָאלינרָאק ןּופ ךוּב ןטיול ריטיצ ךיא (0

 םצססאסס םסתס 8 ס6מסקס-ב8הפעאסאא אקגס ,1901 גרּוּברטשעּפ

 .11--10 .ז

 רעכעלטּפאשטריװ רעד ןּופ קיטסירעטקַארַאכ יד 1

 ?קּול ַאז ָא ר ןּופ ךּוּב ןטױל ךיא ּביג ןליוּפ ןיא עיצּולָאװע

 םוּס 0640ח0חוופסה6= םםושוסאֹוטתֲַה 5 :גרוּב מ ע ס

 הע נּפ מ ע ק .ט ס ןּופ ךּוּב ןטיול ךיוא אס61461003 2016ח, }.

 .(6 הרעה עז)

 42) תטס0211066 8ט/ 085 ט60110596ח6 .28הז, 6867

 {טז 6//15086ת" ש16ח 1864, ק. 111

 יד ןּופ דנַאּברַאּפ, ןיא ןעלקיטרַא ענעזיװעגנָא ענײמ עז (3

 ;(1915) "ַאנירַאטס טישקסיערװעי , ןיא ןּוא (1925) ?ןדיי עשילױּפ

 =!:טסלָאמאד רעד ןיא "אקיטדוי, ןופ המישר עיונעג ט 44

 ןעניפעג ײז ןּופ ןמינשסיוא ךס א טימ עסערּפ רעשיזיוצנַארּפ רעק

 .עקָארק ןיא יקסירָאטרַאשט ןּופ יײזּומ םעניא ךיז

 45) ,אושקס81641056*, 1863, גט 8-

 46) 229 8 8 א 2 4,

 אקמס) ,םעתסאסאאע םסס1מאא" 1866.

(47 
 רעּביא טריזינָאריא ןּבָאה עיציל א ג ןיא רעניארקּוא יד ךיוא

 טקּורדעגּפָא ,דיל:טָאּפש סָאד ל"נּפ :תּודחא רעשידיי=שילוּפ רעד

 * ןיא

 8 םסחקססע ס סמקסהצ ם 38ה22מ0א

 ,0084082" 1861 (עוסאפ, 6681ע6טט).

 ב8מאסאא 11גע8080ת0 ךןסתמק;,,384

 יש. 136--137, ק. 177-178

 ןאסאז(ׂ(8

 ןופ עכָאּפע רעד ןיא ןדײ ןשיװצ ןעגנומיטש יד ןגעװ (8

 197-98 .ז ,וװ ,ב 02/616 50154/ ,קע ּב ר ַא קס :עז ןשטיװעקסַאט

 ךעלריפסיוא .רעטקטרטכ:ןרַאומעמ ַא םעמּכ טגָאױט  ְךּוּב סָאד

 םּוצ קיטראפ ןיוש זיא סָאװ ,ךּוּב ןיימ ןיא ךיא ּבײרשַאּב םעד ןנעה

 ןּופ הּפּוקּת רעד ןיא ןלױּפ?סערגנָאק ןיא עגטרפןדיײ יד , :קּורד

 ."ןשטיװעקסַאּפ

 טקיהדעג ןענייז תונורכז סװָאקיינרעיװ ןּופ ןטנעמגארּפ (9

 ,1915 רָאי ןרַאפ ,זסתסס אזעאץּמענסתס" ןיא

 1863 רָאי ןּופ ןלעּפַאּב ןּוא ןטרָאּפַאר לָאצ עסיורג ַא 0

 : ןעגנּולמַאז עקידנגלָאּפ ןיא טקּורדעגּפָא ןענויז עמיל ןיא

 ןןע ח סמ, 0600מא8 ןעםסםסקאטנאסאעק גועק8ממ088 } 060קאעא

 הסאץאסצסמ אוץמגמטסמסאסעתס גנץ368, עבתגת 8, 6 תסטאא//)

 םאתפאס 1906} !הקצעפאוצס א81סקע בת 1/ץק8ממ680802ת0 גזל

 אהבה אזע ת ס8 אה ס 8, 1913, (דנעּב ײװצ)

 ,לַאירעטַאמ רעד ןזיא רלעפ טעּברַאַאּב-טינ ךָא 8

 ןלַאנרּושז עשירָאטסיה עשיסור יד ןיא טקּורדעג זיא סָאװ;

 יקסּור.- ,ַאנירַאטס אישקסּור- .,"קינטסעיװ יקסעשטירָאטסיא

 ,א'א יוויכרא

 ,עקָארק - .2 181 זשהשס) ט2|או- :ב"ז םעד עע 1

 ,20 .ז ,4

 יד ןּופ רבחמ רעד ןעװעג זיא רע וא .םעד ןגעװ (2

 רָאי ןאמ ,הסשמ 082618' ןיא יקצָארּפַאּפ ײּב עז ,ןֿפורפיֹוא

 :עז קרעװ עניו ןּופ עיּפַארגָאילּביּב יד ,6



 ןשיליוּפ םעד ןיא ןדיי 480

 26וון!ת. םומווסףזּהקחֹוּב ה6018108 054 /1666150ח/גחג,

 ק. 8

 53) ןאש2ז!2/חוא הֹופזסזעס?הצ; 1909, ק. 284--85-

 54 םז6חם 40 ש 562, 280/61ת1| ןּופ טּפירקסונַאמ)

 .(טפששנסיװ ןּופ עימעדַאקא רעוועקָארק רעד

 ךּוּבלמַאז םעד ןיא 8628 :עז םיא ןגעװ ךעלריפסיוא 5

 חוש 40-161ח/2 100720166 ןקסש512ח/8 פ!ץס2חוסש640"/ {שסש

 1903, ק. 4

 יד ;רּוטַארעטיל עסיורג א ןאראּפ זיא ןלָאװ ןגעװ (6

 ןופ ןעגנּולמַאז?ווירּב דנעּב ײרד יד :ןענײז ןלעװק עטטקיטכיװ

 ןרַאומעמ עליּפטרעװ יד ;64808 2זה/ס0ס;8 ןירעטכיד רעד

 -- עשימֲעטַאּפ רעַײז - ןעלקיטרַא יד ;ַאקסװָאדנערּפ ןיֿפ

 ,1ע806חו6 ןיא יזנּכ שַא ןּוא יקסװָאנַארַא ב ןּופ
 יד ךיא ;(45 ,1909 ןּוא ,20 ,1907 רָאי ןרַאפ) !11טפ!זסשמחַצי

 ,(311 ,ז ,1924) יק סװָאנַא י ןּופ ןרַאומעמ

 57) ש 5 ט 6 םו 6261 ם8סא 1863+ ׁשץז0/20/ 5ת0116161

 10 .ז ,1923 ענליװ.
 58 שוגססחחסֿפסו 2 קס1ג םֹוושָע 1863, רַאורּבעּפ 8 ןּופ

 59 51 ט 6 חוס א 1 1, ס, , קי 5*28-29

 גדניירפ רעמיטניא סלעװעלעל ןעװעג זיא ךַאּבצרעמ 0

 ךוּב ןיז ;(1921) "רעירּוק שטנע ןיא טעּברַא עטנָאמרעד ןײמ עז

 ןיא טנָאמרעד לָאמטּפָא טרעװ ןּוא .5128588ח8 !1חו8" טסײה

 ,תונורכז ּסרַאהזיורק

 6|) רשוגססתוס5ס/ 2 קס1ג םֹוֹושֲעי 1863 6 5.

 ןגעװ 1 .0288' 1863 ,159 :עז ןרעגניסַאפ ןנעוװ (2

 סאזטסםע :26520050/ .ר א הזיו ר ק ײּב עז ןרענזָאּפ

 3288 1913) קי 524-3

 8 1863 ןּופ דנַאטשפיוא

 ןרַאפ ,ם2ו6חחֹוא 20208058/' ןיא טכירַאּב ַא םױל (3

 .ילוי ,1863 רָאי

 64) ןװ ס ז ש ֹוח, 2321 ש קסטפ!םחוט 1363, ק, 3,

 ;הטּונאי 1917 -אטעזַאג אֹזָאנ, ןיא לקיטרַא ןײמ עז 5
 .1926 ןיא ןברָאטשעג זיא יקסילאק

 ךיוא שרעװ טרָאד ;1916 ןּופ עסעדּפ רעוועקָארק יד עז (6
 } לטיט+לרַא ןײז טנָאמרעד טרעז'ס ןּוא עיּפַארגָאיּב ןיײז טֿבַארּבעג
 :עו }גנּודנירנַאּב ַא ןָא ּפָא סע טנקיל ןאּפאלַאּב .מ .ּפָארּפ
 ,6 .םּונ ,1922 ,יטלעװ-:רעכיּב.

 67) דצסססחֹוא !טטפוזחסשּמחצ 1911: ןאַפ 15-

 68) וח 6 21 ח 3 { זו, 28011610141/ ק. 37,

 69) ה ג מ ת ח חנ 6 8, סס62סעאא1 תסתמטאסעס 8824,

4 11 

 70) ת 6 א א 6, 1קסס122840848 םסהאסאעא 1859 ?;

 ,אקאסאפצ 116+סתעספ" 16 7,

 71) 20268180 12667ץ קס151000, 1862, קי 2,

 הָאקירטעּפ ,82וסתתֹוא אזס8סשע" ןיא טקורדעע 2

 ךיא טלאה דלעה ןעמינָאנא אזא ןופ גנוּבײרשַאּב ןייא .6

 תונורכז יד ןיא יז ןעניפעג רימ !ןעגנערּב ּוצ ָאד קיטיונ רַאּפ

 : 153 .ז ,0260815/1 ןופ

 םֹוש םֹוזשֹוּס םחֹוּג 21 {:שוסוחֹוּב 1863 זסאט קס4 516/גחס0שסזה

 067ח802ץ! 516 קֿפשוסת 2ץס,; 88866חו/6 2 0021528שָצ, 2605ע-

 תוסז א!סז} שק801 הּמ 100548/ 281228! 000608 24 60

 205181 שסט6ס 681640 1!004218 קססםשם!סחַצ 1 קסס0!8שחצ

 קז262 628080ו0541640 | 24 0816020056 תו/טחסש8תע 01106-

 ז8הו א05ץת16:0ש"*,



 גנּוגעוװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןּופ ּביוהנָא רעד

 ןילרעּב רעוװָאקירעשט .א ןּופ

 :8שיצ אפ טשיד ײ צטשראע י"ד 4

 ענליװ ןיא סעּפּווג עשיטסיל

 לײטנָא דנַאלסּור ןיא ןּבָאה םידיחי ןטסילַאיצָאס:ןדיי
 גנּוגעװַאּב רערענָאיצּולָאװער רענײמעגלַא רעד ןיא ןעמּונעג
 ןּופ גגּודנירג רעד זיּב רעּבָא .ןרָאי רעק70 יד רַאפ ךָאנ
 (1876 יַאמ) "םירבעה םיטסילַאיצסה תדגא,, רענָאדנָאל םעד
 רעשיטסילַאיצ ָא ס רע שידיי ַא ןגעװ טָאה
 טָאה דָארג .דייר ןייק ןייז טנעקעג טינ גנּוגע װַאּב
 ּבױא -- ןטסילַאיצָאס עשידיי:שיסּור עטשרע יד ןּופ רענייא
 ןיא לײטנָא ןויטקַא ןַא ןעמּונעג -- רעטשרע רעד טינ
 ןשיװצ .(גרעּבנעדלָאג רַאזַאל) ןייארַאפ רענָאדנָאל םעד ןדנירג
 ייווצ ןעוװעג ךיוא ןענייז ןייארַאּפ ןקיזָאד םענּופ רעדנירג יד
 ןּבָאה סָאװ ,(רענייװ .ל ןּוא ןַאמרעּביל ןרהַאו רעדילגטימ
 סָאװ ,ןוּורּפ עטשרע יד ןיא טקילײטַאּב וויטקַא רעירפ ךיז
 ַא ןפַאש ּוצ ענליװ ןיא ןרָאװעג טכַאמעג םעד רַאפ ןצנייז
 .ןדיי ןשיװצ עּפּורג עשיטסילַאיצָאס

 ענליװ ןיא ןווּורּפ עטשרע עקיזָאדיד ןּופ עלעגיוו יד
 .ער ריא ךָאנ ןּוא לּוש.וצניּב ַא ר יד ןעװעג זיא
 ,טּוטיטסניא רערעל רעשידיי רעד -- 1873 ןיא גנּורימרָאפ
 סױרַא ןענייז טּוטיטסניא םענּופ ןּוא לּוש.-רעניּבַאר רעד ןּופ
 עלָאר ַא טליּפשעג ןּבָאה סָאװ ,ןרענָאיצּולָאװער.ןדיי ײר א
 .עװַאּב רעשידיי רעד ןיא ןּוא רעשיסּור ןיײמעגלַא רעד ןיא
 ,ןַאמרעּביל ,ןָאסלעכָאי ,שטיװעלעדנּוז ,ןייטשלעקניפ) גנּוג
 םעניא ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד .שטיװָאדיװַאד
 -ַא קר ַא ןעוועג זיא ,טעּברַא עלַאגעלמּוא ןַא לּוש:רעניּבַאר
 רע טָאה 1872 רָאי יא .ןײטשלעקניפ (עּבא-בקעי) י ד
 -רַאפ טָאה ןּוא קעטַאילּביּב עלַאגעלמּוא ןַא טעדנירגעג ָאד
 ,רוטַארעטיל ערענָאיצּולַאװער םידימלּת יד ןשיװצ טיײרּפש
 ןסָאלשעגסױא זיא ןייטשלעקניפ ,ןרָאװעג טקעדנַא זיא סָאד
 ןּופ ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןּוא לּוׁש-רעניּבַאר ןּופ ןרָאװעג
 ןייק ןפָאלטנַא רע זיא (1872 ןיא םעדכָאנ ךיילג .ענליוו
 -ינּוא ןיא ןײרַא זיא רע ּואװ ,גרעּבסגינעק ןייק ,דנַאלסױא
 ערענָאיצָאװער ןייז טצעזעגרָאפ רע טָאה ָאד .טעטיסרעװ
 רע זיא 1875 -- 1873 ןרָאי יד ןּופ ךשמ ןיא ןּוא טעּביא
 .רָאּפ ערעגָאיצּולָאװער עשיסּור יד ןּופ טנעגַא רעד ןעוועג

 וצ ריטַארעטיל סנעמעװ ,עװעגעשז ןּוא ןָאדנָאל ןיא ןגָאל

 רעטעּפש) (1 דנַאלסּור ןייק ןריטרָאּפסנַארט לַאגצלמּוא טגצלפ

 יד ןּופ .(שטיװעלעדנּוז ןרהא ןעמּונרַאפ ָאד טרָא ןייז טָאה

 :יפעג עכלעוו ,ןשטיװעלעדנּוז ןּופ ווירּב עטכצלטנפערַאפ טינ

 יָאוער רעשיסּור רעטסּואװַאּב רעד ןּופ ויכרַא ןיא ךיז ןענ

 ןּבירשעג ןענייז עכלעוו ןּוא ?דָאירעּפװ, גנּוטיײצ רערענַאיצ
 .ּפעס ןיא (ןרעּפַאס שריה ּוצ) ןָאדנָאל ןייק גרעּבסגינעק ןּופ-

 טָאה ןייטשלעקניפ זַא ,ןעמ טעז 1875 רעּבמעװָאנרעּבמעט
 ערענָאיצּולָאװער ַא טריפעג ןּוא טניואוועג טלָאמעד ךָאנ
 .(2 גרעּבסגינעק ןיא טעּברַא

 ןר הֵא טָאה ענליװ ןיא לַאפכרּוד סנייטשלעקניפ ךָאנ
 יּבַאר ןּופ דימלּת ַא ךױא רעירפ ,שטיװעלעדנּוז
 ,עּפּורג ערענָאיצּולָאװער עטשרע יד טעדנירגעג ,לּוש-רענ
 :סיוא ,15 ןשטנעמ ַא ןעמנעג לײטנָא ןּבָאה'ס רעכלעוו ןיא
 :יּבַאר ןּופ םידימלּת ענעזעװעג רקיע רעד ,ןדיי ךעלסילש
 ןּוא רַאנימעס-רערעל םעד ןּופ םידימלּת רָאּפ ַא ,(י לּוש-רענ

 (1908) װירּב סעשטיװעלצדנּוז .א ,'דנּוּב. ןּוּפ װיכרַא 4

 :ךיוא עז ,עּפורג רענליװ רעד ןוא ןענַאמרעּביל ןגעוו

 םג עס 6 תפ ס 0 א, 18298406 תקסשתספ) .םוצ חס 6" 6 132

 1918, סדק, 55: . םצצ 6עא ת 6 ק, !{סטסקעמ 6פ 0

 הפענאסמעמ ם םסססעע )ןטמעחענקגה 1925, 628. 10--184

 ןילרעּב ןיא ךיז טניפעג) "דָאירעּפװ; ןּופ װיֿכרַא (2

 גנּוגעװַאּב רערענָאיצולָאװער רעד ןּופ רעקירָאטסיה ןשיסּור ןטנַאקַאנ םייּב

 ךס א טלײטעגטימ ללכּב זנּוא טָאה רעכלעװ ,יקסװעיַאלָאקינ יּב

 ןפיט רעזניא רַאפרַעד סיֹוא םיא ןקירד וימ ןּוצ ,טייצ רענעי ןגָעװ םיטרּפ

 .טײקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטניא ןַא רעײז ןעװעג זיא ןייטשלעקגיפ .(קנַא

 ןּופ ףוס םּוצ הרעה רעטצָעלרַאפ רעד ןיא רעכעלריפסיוא םיא ןגעװ עז

 . .לקיטרַא םעד

 ילּוי ןיא טָאה ײצילָאּפ רענליװ יד ןעמעװ יב ,ןָאזרעּפ 11 יד (3

 םידימלּת ענעזעװעג --- עלא ןעניײז ,ןעגנױכּוזרעטנּוַא-זױה טכַאמָשג 5

 םעד ןּופ ךמס ןפיוא) לקיטרַא סנָאק סחנּפ עז

 לזײרק ןרענָאיצילָאװער ןשידיי ןטשרע םעד ןגעװ (וויכרַא*ײצילָאּפ רעגליוו

 : ךּובלמַאז םעד ןיא ,ענליװ ןיא

 ,לּוש;רעניּבַאר ןופ

 ,בּפקסאסאה8 11ססהאסמ', 2/68אתקּװא 1928, 143--154
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 :נײרַא טָאה שטיװעלעדנּוז .ןלּוש.לטימ יד ןּופ טננוי ללכּב

 ךיא ןענַאמרעּביל ןר הא עּפּורג רעד ןיא טריפעג

 בָא ןוויטקַא ןַא ג (לּוׁש-רעניּבַאר ןֹּוּכ דימלּת רענעזעוועג א

 הענײװ .ל ךָאסלעכָאי .װ ןעמּונעג ךיוא ןּבָאה לייט
 טָאה שטיװעלצדנּוז .ערעדנַא ןּוא שטיװ ָא דיװַאד .ל

 :ָאוװער עשיסּור יד טימ ןעגנּודניּברַאפ טַאהעג טלָאמעד ןיוש

 =םּוא ןריטרַאּפסנַארט ןפלָאהעג טָאה ןּוא ןזיירק ערענָאיצּול

 .עג לָאמ עכעלטע זיא ,דנַאלסּור ןייק רּוטַארעטיל עלַאגעל

 יד .גרעּבסגינעק ןיא ןענייטשלעקניפ ייּב םעד ּבילּוצ ןעוו

 ןענעייל ןיא ןענַאטשַאּב זיא עּפּורג רעד ןּופ טעּברַא-טּפױה

 ןגָארפ עשיטסילַאיצָאס ןעלדנַאהַאּב ,רּוטַארעטיל עלַאגעלמּוא

 ןיא ,1875 ילּוי ןיא .עדנַאגַאּפָארּפ רעלעודיוװידניא ןיא ןּוא

 ןיא ךּוזַאּב סנט|} םעד רעדנַאסקעלַא טימ גנודניּברַאפ

 טקעדטנַא לזיירק רצנליװ רעד הריסמ ַא טול זיא ,ענליוו

 יד רעּבָא ,ןענָאזרעּפ ייר ַא טריטסערַא טָאה'מ ; ןרָאװעג

 ןּוא ןָאסלעכָאי ,ןַאמרעּביל ,שטיװצעלעדנּוז -- רעוט:טּפױה

 ן'א ייז ןפלָאהעג .דנַאלסיױא ןייק ןפַאלטנַא ןענייז רענייוו

 .ןייטשלעקניפ רעקיּבלעזרעד עקַאט טָאה גרעּבסגינעק

 ןרָאי ענעי ןיא עּפּורג רענליװ רעד ּוצ תוכייש ַא

 טרעװ יז םגה ,ןײטש ּפע אננַא טַאהעג ךיוא טָאה

 ןגעװ ןטקַא:ײצילָאּפ יד ןיא טנָאמרעד טינ ןיטּולחל

 ָאד טײקיטעט ריא ןגעוו ןענייז ,רעדײל .ןינע םעד

 ענעריוּבעג ַא ,ןײטשּפע אננַא .תועידי ןייק ָאטינ טעמּכ

 :עה יד ןיא ןטָארטעננײרַא 1869 רָאי ןיא זיא ,ענליװ ןיא

 .גרּוּברעטעּפ ןיא ןעיורפ רַאפ ןסרוק עשיניצידעמ ערעכ

 8 ןיא יורפ עשידי עטשרע יד ןעװעג סיװעג זיא סָאד

 ןַא ןעמּונעג טָאה ןײטשּפע אננא .(לושכיוה רעשיסוד

 רעד ןיא ;גנּוגעװַאּב רעשיסור רעד ןיא ?ײטנַא ןוויטקא

 ןפּורעגנָא יז טרעוו רּוטַארעטיל רעשיסּור רערענַאיצּולָאװער

 עקיצרעהמערַאּב יד ןּוא עקטסידנַאּבַארטנָאק-טּפױה יד,

 טרעװ -- ריא ץנַאדַא ."עיצולַאװער רעד ןּופ רעטסעווש

 :ַאיצָאס יד ןעניײז - ןַאגרָא ןלַאגעלמּוא ַא ןיא טלייצרעד

 -עג טכַארּבעגנײרַא ןעעדיא ערענָאיצולָאװער ןּוא עשיטסיל

 ,צנליוו ןיא טנגּוי רעשידיי רעד ןּופ הביבס רעד ןיא ןרָאװ

 רעד טעדליּבעג ,ויטַאיציניא ריא טול ,ךיז טָאה סע ּואו

 יד ןיא .ס"שטיװעלעדנּוז סױרַא זיא'ס ןכלעוו ןּופ ,לזיירק

 גנוקיטעטשַאּב םּוש ןייק ןענּופעג טינ רימ ןּבָאה ןלַאירעטַאמ

 רעד ןיא םגה ,גנּוגעװַאּב רעגליוו רעד ןיא עלָאר ריא ןגצוו

 =ליבכיוה ןעמיוקַאּב ןּבָאה סָאװ ,ןעױרפ ע ש יס ּור צטשרע יד (

 םָאטסָאד ןופ רעטסעװש יד) אװָאלסּוסס:נ 7 ןיא ןעװעג ןענַײז ,גנוד

 ְ טקידנעַצג עדייּב ןּכָאה ַײז 2 ַאװָאקָאב .מ ןּוא (עטרכח רעמיטניא סיקסווצי

 יריצ ןיא טַעטְלּוקַאפ ןשיניצידעמ םעד

 2) תןטנעצאעט תעסנאע 4082 םסתטשסע קץס08402 תקסססצ 8

 2088085, חסה קסת 6. טסתצסמסאסעס, 26 283 6

 ןעחעג זיא יז } 1895 ןיא ןיװ ןיא ןּברָאטשעג זיא ןײט2פע אננא

 ,ץנעמעלק העגָאיצּולָאװער ןשיסּור ןטנַאקַאּב םענּופ יורפ ײז

 212 גנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןוֿפ ּבױהנָא רעד

 .רעד טפָא טרעװ רוטַארעטַיל רעענָאיצּולָאװער רעשיסּור

 ."ענליװ ןיא ןייטשּפע אננַא ןּופ לזיירקק םעד ןגעוו טנָאמ

 טָאה גרּוּברעטעּפ ןיא קידנעניואו זַא ,טנאקַאּב רָאנ זיא'ס

 3ג (ןשטיװעלצדנּוז ךרּוד) עּפורג רענליוו רעד ןפלָאהעג יז

 יד ןּופ ןזײרק ערענָאיצּולָאװער יד טימ ךיז ןדניּברַאפ

 יו ריא ןיא ּבױלרּוא ףיוא קידנעמּוק } "סעצווָאקיַאשט;

 :רעּביל-שטיוועלעדנּוז ןפלָאהעג אמּתסמ יז טָאה ,טָאטש-רעט

 רַאפדעד אמּתַפמ ןּוא -- ןעגנּוזײװנָא עריא טימ עּפּורג סנַאמ

 ןעמַארגָאּפ יד .ןעמָאנ ריא ףיוא ןפּורעג לזיירק רעד טרעװ

 ןקרַאטש ַאזַא טכַאמעג ריא ףיוא ןּבָאה ןרָאי רעק80 יד ןּופ

 עטסעּב עריא ןפירגעגנָא ףיט ױזַא ןּבָאה ייזח ,קּורדניײא

 קצװַא זיא יז זַא ,טייהשטנעמ רעקידנדייל רעד ּוצ ןליפעג

 ,"דנַאלסױא ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה ןּוא גנּוגעװַאּב רעד ןּופ

 .(3 טצרַא סלַא טריציטקַארּפ יז טָאה ָאד

 ענליװ ןיא טנגּוי רעשידיי רעד ןשיװצ גנּוגעװַאּב יד

 ןיוש .1875 ןיא ןטסערא יד טימ טלעטשעגנּפָא טינ ךיז טָאה

 ןופ רעדילגטימ ענעּבילּבעגרעּביא יד ןּבמה םעדכָאנ ךיילג

 יז ; עדנַאגַאּפָארּפ ערעטיירּב ךָאנ ַא ןּבױהעגנָא עּפּורג רעד

 עג ךיוא ןּבָאה ,לזיירק רענליוו םעד טלעטשענפיוא ןּבָאה

 .דָארג ,קסנימ ,קטניוװד ןיא סעּפּורג עכלעזַא ןדנירג ןפלָאה

 ,תוצידי יד ןיא .(.ּבּוג רעװָאלרָאו ץעלעי ןיא ּוליפַא ןּוא ענ

 ךמס ןפיוא טכעלטנפערַאפ טנטצעל טָאה רעדניּבכּוּב .נ סָאװ

 רעד ןּופ ןעמענ 27 טנָאמרעד ןרעוו ,ןלַאירעטַאמ-וויכרַא ןּופ

 ,רעקסניווד ןּופ -- 2 ,ןעיורפ 6 ייז ןשיװצ) עּפּורג רענליוו

 רעד ןּופ -- 6 ןּוא רענדָארג ןּופ -- 8 ,רעקסנימ ןּופ -- 2

 רעקיטרָא רעד ןּופ םידימלּת עשידייו ץצלעי ןיא עּפּורג

 גנוגעװַאּב רעצנַאג רעד ןּופ רעריפנָא רעד .(לּוׁש-ןַאּבנזייא

 רענעזעװעג ַא ךױא ,ש טיװָאדיװַאד .ל ןעװעג זיא

 .שטיוועלעדנּוז ןּופ ,לּוש-רעניּבַאר רענליוו רעד ןּופ דימלּת

 .יליויירפ סלַא קעװַא רע זיא רעטעּפש .עּפּורג סנַאמרעּביל

 המחלמ-סגנּואיירּפַאּב רעיײז ןיא ןּברעס יד ןפלעה ּוצ רעק

 טָאה ןרָאי רעק30 יד ןּופ ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ .ייקרעט ןגעק

 ,ןצייר ערענָאיצּולָאװער יד טזָאלרַאפ ןצנַאגניא שטיװָאדיװַאד

 :יאערּבעה ַא ןרָאװעג ןוא ןויצ-יבבוח יד ּוצ רעּבירַא זיא

 רּבחמ רעד ,דוד-ןּב רעטנַאקַאּב רעד זיא סָאד .רעּבײרש רעש

 .(4 גנואיצרע רעּביא קרעװ עשיאצרּבעה עקינייא ןּופ

 =ליו רעטליוװצ רעד ןגעוו ןטכירַאּב-ײצילַאּפ יד ןיא

 רעד ןּופ ןענָאזרעּפ ליר ַא זַא ,טלייצרעד טרצװ עּפּורג רענ

 ןענַאמרעּביל טימ ץנעדנָאּפסערָאק ַא טריפעג ןּבָאה עּפּורג

 יָארב ַא םיא ןּופ ןעמּוקַאּב ןּבַאה יז זַא ןּוא דנַאלסיוא ןיא

 :ָאיצּולָאװער:לַאיצָאס ַא ןּופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןגעוו, רּוש

 ןטרָאד (3

 טי טק סי ע 5 װ ע 5, ןיא ןשטיװָאדיװַאד ןגעוו ץיטָאנ יד עז 64

 ,(409 .ז) .,11| ב ,1

 ךּוּב סרעסנעּפס טצעץזעגרעּביא ְךיֹוא טָאה דוד.ןצ .(ןהכה ללה ןֹּב יכדרמ)

 |ה כ סּוק רַא מ ןיפ "א ניר א ט ס

 ,גנואיצרע ןגעװ
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 טרעװ ָאד .(ש"דנַאלסּור ןיא ןדיי יד ןשיװצ דנַאּברַאפ ןרעג
 זיא רעכלעװ ,דנַאּברַאפ ַאזַא ןּופ טּוט ַא ט ס רעד טניימעג
 .מעד ןיא .ןרעדניּבכּוּב .נ ןּופ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ סנטצעל
 טיצַאּב ןּוא שיסּור ןיא ןּבירשעג זיא סָאװ ,טּוטַאטס ןקיזָאד
 ַא ןּופ ןַאלּכ ַא טלקיװטנַא טרעװ ,1876 רַאּונַאי ּוצ ךיז
 ,ןטסילַאיצָאס עשידי ןּופ .עיצַאזינַאגרָא רעלעיצעּפס
 ײּב ,טיצ רענעי רַאפ .'סעיצקעס עשידיײ, ןדליּב סָאװ
 טשרעהעג ןּבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש עשירָאטַאלימיסַא יד
 ןעװעג סָאד זיא ,ןרענָאיצּולָאװער-ןדיי עטשרע יד ןשיװצ
 ,תוסרוקיּפַא טימ טקעמשעג טָאה סָאװ ,קנאדעג רעיינ ַא ןיטּולחל
 ןריזינַאגרָא ּוצ -- טגָאזעג ָאד טרעװ -- העדּב ןּבָאה רימע
 :ָאס ןּופ ייר ַא (דנַאלסּור ןּופ) טנַאק:ברעמ ןיא ןדיי ןשיווע
 ןדנּוּברַאפ ןייז ןלָאז סָאװ ,סעיצקעס ערענַאיצּולָאװער-לַאיצ
 -ידיי עכעלנע טימ ךיוא יװ ,ךיז ןשיװצ עיצַארעדעּפ ַא ןיא
 ןּופ סעיצקעס יד טימ ןֹוא דנַאלסױא ןיא סעיצקעס עש
 יד ...דנַאלסױא ןּוא דנַאלסּור ןיא סעיצַאנ ערעדנַא
 ןיי א ןענייז ןסַאר ןּוא סעיצַאנ עלַא ןּוּפ ןטסילַאיצָאס
 .לּוק ןּוא עלַאנָאיצַאנ ענעדיישרַאפ יד .דנּוּב רעכעלרעדירּב
 ,לעװ ןיא ,הביבס יד וָאנ ןדיײשרַאפ ןכַאמ םיאנּת עלערּוט
 זנוא טגעװַאּב סָאד ןּוא ..ןטעּברַא ּוצ סיוא טמּוק יז רעכ
 יֵסּור רעד ןּפ עיצ קע ס עשיד'ײ יד ךיז ןפּורּוגנָא
 .קעס צשידיי יד , ."ייטרַאּפ רערענָאיצּולָאװער-לַאיצָאס רעש
 --טגָאזעג רעטייוו טרעוו -- ןטסילַאיצָאס עשיסּור יד ןּופ עיצ
 טימ (ןעלסילשסיוא טינ ּביוא) ךעלכַאזטּפױה ךיז טמענרַאפ
 -טצט ריא ןיא קידנעמעננײרַא ,ןדיי ןשיװצ עדנַאגַאּפָארּפ
 :עג ייּב .טנגּוי עמערַא יד ןּוא רעטעּברַא רקיע רעד טייק
 יד ןּופ םידימלּת יד ךיוא ןּכ .כרַאפ ןעמ ןעק ןטייהנגעל
 ,ש"עיזַאּושזרּוּב-ןיילק יד ןּוא ןלּוש-סגנּוריגער

 וקַאּב יז טָאה רעדניּצכּוּב 'ה) ןטּוטַאטס עקיזָאדיד
 :ײַצילָאּפ יד ןּופ ןעעז רימ יװ ,(ןיקסוושטניוו .מ ןּופ ןעמ
 סָאד .דנַאלסױא ןיא טקּור דע גּפָא ןעװעג ןענייז .ןטקַא
 ַא ןגעװ טדער רצכלעװ ,טנעמּוקָאד רעטשרע רעד זיא
 8 ןּופ ןַאלּפ רעד רעּבָא .עיצַאזינַאגרָא רעשידיי:לעיצעּפס
 ילָאֹּפ יד .ריּפַאּפ ףיוא רָאנ ןּבילּבעג זיא עיצקעס רעשידיי
 ןיא ןּוא ןטנעגַא עריא עּפּורג רעד ןיא טריפעגניײרַא טָאה ייצ
 רעסיוא) רעּוט עלַא טעמּכ טריטסערַא יז טָאה 1876 ץרצמ
 .ריטסערַא לָאצ יד ,(ּפָאלטנַא זיא ,רעכלעוו ,ןשטיװָאדיװַאד

 1) 8 םצצ6עע =, 113 עסנסקעא ץספסעסועסאגס8

 תקסתהו2עהמ סקסהע 682668 ם ?סססעװ ם 70-4 תסתגצ. ,11 ס 2 ס-

 עא ס-ק68 סה סע. 06 סק גע א", םסה קסת. 3. 01. 206808010}

 ת1פמעצעקּפת 1924 (37--66).

 .כ ּוּב .ג טָאה טנעמוקָאד ןטנ:סערעטניא טסכעה ןקיזָאדמעד (2

 לקיטרַא ןטריטיצ טשרע ןייז ןיא טכעלטנפערַאפ תליחּת ר ע ד גיצ

 ןיא רעטעּפש ןוא (4

 =ו) "רנאלסּור ןיא גנּוגעװַאּב?רעטעּברַא רעשיד" רעד ןּופ עטכישעג} ןײו

 ,1925 ,טיז

 ,"קינרָאבס ינָאיצילָאװער-ָאקירָאטטיה, ןיא)

 44 גנונעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס דעשידיי רעד ןּופ ּביוהנָא רעד

 ָּאד ,(3 56 ויּב טכיירגרעד טָאה ןרענָאיצּולָאװער עשידיי עט
 טָאה עטיל ןיא גנּוגעװַאּב טרענָאיצּולַאװער יד זַא ,טזײװַאּב
 ,רעטקַארַאכ ןטגײװצרַאפ-טיײירּב ַא ןעמּונעגנָא ןיוש טלָאמעד
 :ָאדנָאל רעד טָאה 1875 ילֹוי ןיא ןטסערַא עטשרע יד ךָאנ
 .נַאגַאּפָארּפ עשיטסילַאיצָאס יד, : ןּבירשעג "דָאירעּפװ, רענ
 ּואװ ,קלָאפ ַא ןּופ הביבס רעד ןיא ןעגנּורדעגנירַא זיא עד
 .ָאס יד ..הטילש עסיורג ץנַאג ַא ךָאנ טָאה עיגילער יד
 ןשיװצ ןדָאּב ַא ןענופעג ןּבָאה ןעעדיא ערענָאיצּולָאװער-לַאיצ
 ,טלייצרעד גנוטייצ יד .(ש'טנַאק ןשיסּור:ברעמ ןיא ןדיי יד
 יז ךיז ּוצ ןפּורעג טָאה רעטסײמצילָאּפ רענליװ רעד זַא
 ײז ּוצ טָאה ןּוא טָאטש ןּופ םיטנרּפ עשידיי יד ןּוא םינּבר
 רָאנ ןטלַאהעג ןדיי ךייא רימ ןּבָאה טציא זיּב , : טגָאזעג
 ,גּוּב רַאפ ךיוא ןטלַאה ךייא רימ ןלעװ טציא ,רעלדניווש רַאפ
 תּבש ןטנעָאנ םעד ןענייז גָאלשרַאּפ ןייז טול ."סעקישטשוװָאט
 תושרד םישרדמ-יּתּב רענליװ עלַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג
 רעגליװ רעד סָאװ ,חסּונ ןטױל ,ןרענָאיצולָאװער יד ןגעק
 ןיא דיגמ ןּופ השרד יד עװ טסַאפרַאפ טָאה דיגמ:טָאטש
 ןטסערַא יד ךָאנ ,רעטעּפש .(לקיטרַא רעזנּוא ּוצ הפסוה רעד
 ,חטּפ ?ש ןורהא דיגמ:טָאטש רעד טָאה ,1876 ץרעמ ןופ
 :נע ַא ןטלַאהעג ,ײצילַאּפ רעד ןּופ גַאלשרַאפ ןטיול רעדיװ
 םיא ךָאנ ;(לּוש רעסױרג רעד ןיא אמּתסמ) השרד עכעל
 .?ָאקשטאילק .ש רעניּבַאר רעד טדערעג טָאה

 :ענָאיצולָאװער יד זיא ןטסערַא-ןסַאמ עקיזָאד יד ךָאג
 ּבַאטשסַאמ ןטיירּב ַאזַא ןיא ןדיי ןשיװצ עדנַאגַאּפָארּפ ער
 .טייצ רעגנַאל ַא ףיוא ןּברָאטשעגּפָא

 טכירַאּב ַא ָאד זיא ןלַאירעטַאמ-ײצילַאּפ יד ןשיוװצ
 יָאּפ עטסכעה יד) "גנולײטּפָא רעט||} , רעטמירַאּב רעד ןופ
 ןגעװ (טײצ עטלא יד ןיא דנַאלסּור ןיא ײצילָאּפ עשיטיל
 ןיא ןָאורעּפ 38 ןּופ עדנַאגַאּפָארּפ רעשירעכערּברַאפ רעד,
 ףזיװעגנָא טרעװ סע ןכלעװ ןיא ,"טנגעג ןקידברעמ-ןופצ
 ,רעּביל ןענייז עדנַאגַאּפָארּפ רעד ןיא עקידלּוש:טּפױה יד זַא
 ,שטיװָאדיװַאד ןּוא שטיװעלעדנּוז ,ןָאסלעכָאי ,רענייוו ,ןַאמ
 / טנירַאּב רעד .ןּפַאכ וצ ןּבעגעגנייא טינ ךיז טָאה'ס עכלעוו
 רעוט ענעּבילּבעגרעּביא יד ןכלעװ ,לזיירק רעד זַא ,טניפעג
 עטסנרע ןייק רָאפ טשינ ךיז טימ טלעטש ,טעדליּבעג ןּבָאה
 ןענײז רעמענלײטנָא עלַא זַא ןּוא עיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ
 ינָאקסירּי רעד טּבײרש רערַאלק ךָאנ .טיילעגנּוי רָאג ךָאנ

 םָאק עקיזָאדיד .ײענליװ ןּופ, ,1876 .י ,32 .מינ ,8ה5קס2" 3

 ףױא ןּוא 1876 רָאי ןרַאֿפ ערעדנא ַעלַא יװ ,ענליװ ןּופ ץנעדנָאּפסער

 ןיפ ךמס ןפיוא רעדָא ,ןענַאמרעּביל ןּופ ןרָאװעג ןּבירשעג ןעניײז ,5

 לָאצ יד זיא ןלאירעטַאמ סרעדניּבכּוּב ,נ טױל ,(רעטַײװ עז) תועידי ענייז

 םױצ ןרָאדעג ןגיוצעגוצ ןעניז 38 רָאנ עכלעוו ןּופ ,55 ןעװעג עטריטסערַא

 ,טכירעג

 .564 ,ז ,1875 ,18 .מּונ ןטרָאד 4

 4367 ,ז ,1876 ,35 .מּונ ןטרָאד (5
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 ןגעװ גנּוניײמ ןייז ןיא "גנוליײטּפָא רעטווו, רעד ןּופ טלּוס
 טימ ןלעטש ענליװ ןיא סעּפּורג עמייהעג יד, : ןינע םעד
 :יא ןַא זיא סָאד ,גנוניישרעד עיינ םּוׂש ןייק רָאּפ טינ ךיז
 ןזיוװַאּב ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,גנּוגעװַאּב רעד ןּופ גנּורזחרעּב
 טלּוסנָאקסירּוי רעד ,"דנַאלסּור ןּופ סעינרעּבּוג ךס ַא ןיא
 :עװַאּב רעד ןּופ גנורעלקרעד "עלַארעּביל, עקידנגלָאפ טיג
 רָאי ןיא טכַאמרַאפ טָאה'מ יװ םעדכָאנ : ענליוו ןיא גנּוג
 עשידיי ךס ַא רעײז ןענייז לּוש.רעניּבַאר רצנליוו יד 3
 :גיא ןּבילּבעג ,גנּודליּב ּוצ טּבערטשענ ןּבָאה סָאװ ,טילעגנּוי
 .גּולעג טינ זיא ייז סָאװ ,ןדירפּוצמּוא קידנעייז ...געוו ןטימ
 ?פיוא רעייז ןרָאװעג יז ןענייז ,גנודליּב יד ןצצזּוצרָאפ ןעג
 ַא ןריזינַאגרָא ןגעוו רּוׁשָארּב רעד עגונ זיא סָאװ ."טגערעג
 טּבײרש -- ןדיי ןשיװצ גנּוגעװַאּב עדענָאיצּולָאװערלַאיצַאס
 =געוװעג ,סעזַארפ עכיוה עריא טימ, יז טָאז - רעטייו רע
 זיּב ןעװעג טרעשַאּב טינ זיא ןכלעװ ,קלָאפ ַא ּוצ טעד
 ןיא עלָאר עכעלטפַאשלעזעג ענצעזעגנָא ןַא ןליּפש ּוצ טציא
 עקיזָאדיד ןּופ זירק ןפיא טקריװעג ,הכולמ רעזנּוא
 ,סרעּפעלש ,םינויבא -- ץסנהעע - ?אניגירַא ןיא) םינויבא
 :פיוא,, ןפּורַאּב ןצנייז יז זַא ,טדערעגנייא ךיז ןּבָאה עכלעוו
 .(ש"רעדירּב-סקלָאפ ערעייז ףָאלש ןּופ ןקעווּוצ

 טנכערעג ךיז טָאה ענליװ ןיא גנּוגעװַאּב יד םגה
 רעטסײמצילָאּפ רענליװ רעד ךָאד טָאה ,טרידיווקיל רַאפ
 קילּברעּביא ןַא טיג רע ּואװ ,1880 ןּופ טכירַאּב ןייז ןיא
 9יטש ןצנַאגניא רָאג זַא ,ןזיװעגנָא ,ןרָאי עטצעל יד רַאפ
 עשידיי 8 - 7 ַא סיֹוא טנכער רע ןּוא ,ןרָאװעג טשינ זיא
 רעײז - םגה ,עדנַאנַאּפָארּפ ַא ןריפ עכלעװ ,טײלעגנּוי
 ןַארַאפ ענליוו ןיא זיא -- רע טּביײרש -- ללכּב, .קיטכיזרָאפ
 סָאװ ,ןדיי ןשיװצ ןענָאזרעּפ לָאצ עטצינערנַאּב רָאג ַא
 רעּבָא ,ןעיידיא ערענָאיצּולַאװער-לַאיצַאס יד ןיא ןּביֹולג
 .(?"קפס םּוש ילּב זיא ץנעטסיזקע רעייז ןּופ טקַאפ רעד

 ןעװעג טינ ךָאנ ןגעװטסעדנופ ןענייז ןוּורּפ עלַא יד
 .גנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי ַא ןּופ ּביֹוהנָא ןייק
 :עגכרּוד טינ זיא "עיצקעס רעשידיי, ַא ןּופ טקעיָארּפ רעד
 ןעװעג ללכּב ךָאנזיא רע .ןּבעל ןיא ןרָאװעג טריפ
 ןוא עּפּורג רענליװ רעד ןּופ טײהרעמ רעד דמערפ
 רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי ַאזַא טלָאװ יצ ,קפס ַא זיא'ס
 ןּופ גנוקריו סנַאמרעּביל .ןרָאװעג טעדליּבעג דנַאּבראפ
 ןגעװ .רעכַאװש ץלַא טייצ רעד טימ ןרָאװעג זיא טייוו רעד
 טינ ענליו ןיא ןעמ טָאה גנוגעװַאּב רעקידנעטשּבלעז ַא
 ,ןטָארטעגּוצ טינ ןעמ זיא עסַאמ יד ןריזינַאגרָא ּוצ ,טכַארטעג
 ןּבָאה עכלעוו ,ךעלזיירק עשיטנעגילעטניא ןצוועג ןענייז סָאד

 עזסדספאאס- : ןיא לקיטרַא רעטריטיצ רעד ,רעד3:3כּױּב נ 64

 .קע ףעטירד רעד ןּופ טכירַאּב : (הפסוה רעד ןיא) קסמסתוסצ. 0608

 גנונײמ יד -- 1876 ילּוי ןט20 ןּופ ,גנּולײטּפָא רעט111 רעד ןּופ עיצידעפט

 .(61--51 .ז) 1876 ילּוי 28 ןּופ ,װעלװָאקַאי .מ טלּוסנָאקסירוי םַענּופ

 רענליװ םענּופ טכירַאּב ,ןטרָאד (2

 .(66--61 .ז) 1880 לירפַא

 28 ןּופ ,רעטסײמצילַאּפ

 26 גנוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןּופ פיוהנָא רעד

 ןּוא גנודליּבטסּבלעז רעשיטסילַאיצַאס טימ ןעמּונרַאפ ךיז
 ךעלסילשסיֹוא ךיז ףיֹוא טקּוקעג טָאה עכלעוו ןּופ טייהרעמ יד
 ,גנּוגעװַאּב ר עשיס ּו ר רעד רַאפ סעּפּורג-ףליה ףיוא יװ

 רימ יװ ,ןגָארטעג טָאה רעטקַארַאכ ןרעדנַא ץנַאג ַא
 :ַאיצָאס רעשידִיי רענָאדנָאל רעד ,ןעעז דלַאּב סָאד ןלעװ
 .ליט ןרָאװעג טעדליּבעג זיא רעכלעוװ ,ןייארַאפ רעשיטסיל
 יד ןּביֹוהעגנָא ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עקיּבלעזיד ןּופ זייוו
 .ענליוו ןיא עדנַאגַאּפָארּפ

 רעצשיטסילַאיצָא ס וענָאדנָאל ועד }

 .ַארגימיא עשידי יד ןּוא ןַײארַאּפ

 ןרָאי רעק70 יד ןיא עיצ

 רעשידַײ רעד ,'םירבעה םיטסילאיצסה תדגא, יד
 .גירגעג זיא רעכלעוו ,ןָאדנָאל ןיא ןייארַאפ רעשיטסילַאיצָאס
 עט ש רע יד זיא -- 1806 יַאמ ןיא ןרָאװעג טעד
 עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס עשיד ײ
 .לָאקָאטָארּפ סָאד -- "סקנּפ, רעד ןּוא ,טלעוו רעד רָאג ןיא
 טנעמּוקַאד רעשידיי רעטשרע רעד זיא--ןייארַאפ םענופ ךּוּב
 ןּבָאה סָאװ ,עּלַא .רּוטַארעטיל רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא
 ןייארַאפ םעד ןגעװ רעקילדנעצרָאי ייװצ עטצעל יד רַאפ
 ןּופ ךעלסילשסיוא תועידי ערעייז טּפצשעג ןּבָאה ,ןּבירשעג
 יד ןּופ יײװצ רָאנ תמחמ ,ינש-ילּכמ בֹור סָאד ,"סקנּפ םעד
 עגנַאל ַא .(גלַאניגירָא םעד ךיז רַאפ טַאהעג ןּבָאה םירּבחמ
 .לָאקָאטָארּפ סָאד זַא ,טסּואװעג טינ ללכּב ןעמ טָאה טייצ
 1905 רָאי ןיא טשרע ; ןרָאװעג לּוציִנ זיא ןייארַאפ ןּופ ְךּוּב
 סָאװ ,"דנּוּב, ןּופ ויכרַא רעשידנעלסיוא רעד םיא טָאה
 ןּופ ןעמּוקַאּב ,עװענעשז ןיא ןענּופעג טלָאמעד ךיז טָאה
 :עגרעּבירַא זיא וויכרַא רעד ןעװ ,סנטצעל .ןגרעּבנעדלָאג .ל
 :כעלגעמ יד ןעמּוקַאּב רימ ןּבָאה ,ןילרעּב ןייק ןרָאװעג טריפ
 ןּופ גנּוטלַאװרַאפ רעד ןּופ טייקכעלדניירפ רעד קנַאדַא ,טייק
 טסקעט םעד לָאמ ןטשרע םּוצ ןכעלטנפערַאּפ ּוצ ,וויכרַא
 -ןטסקיטכיוו םעד טינ ּביױא -- ןקיטכִיװ רָאג ןקיזָאד םענּופ
 :ַאיצָאס רעשידיי רעד ןּופ עטכישעג רעד ןיא טנעמוקָאד
 .(2גנּוגעװַאּב רעשיטסיל

 (ענליװ) "גנּוטײ צסקל ָאפ. ןיא ,"װיכרַא ןּופ, ,ןויבצ (}

 רע טש רע רעד ללכּב זיא סָאד ,246 ןיא 237 ,218 ,210 ,מּונ ,6

 ;ךױא זיא טעּברַא ַץלענעגירָא ןא .ןײארַאפ רעגָאדנָאל םעד ןגַעװ לקיטרַא
 יד ןיא ןדיי ןשיװצ גניגעװַאּב ערענָאיצּולָאװער יד, ןי ק מ ּו ר פ .ּב

 --238 .ז :2 .ב ,1911 ,"ַא ני ר ַא ט ס .ר װע ימ ןיא ,"ןרָאי רעק0

 לַאניגירָא םעד ןגיוא יד רַאפ טַאהעג ןּבָאה עדייּב ײז רָאנ ,(שיסּור 8
 עטשרע יד, -- גר ַע ּב נ י צ .י ןּופ לקיטרַא םעד ןיא ."סקנּפ, ןּופ

 ,"רּוטַארעטיל ןרעשיאערּבעח) רעשידי העד ןיא ןענַאגרָא עשיטסילַאיצָאס

 טרעװ ,1908 גרּוּברעטעּפ ,| ,ב ,(שיסּור) "ע י ָא טי ש ז ע רע ּפ. ןיא

 ,ןַײארַאּפ םעד ןגעװ טלייצרעד דּוציִקּב

 רעזנּוא רַאפרעד ןקירדּוצסיוא בוח רעזנּוא ראפ ןָעניפעג רימ (2

 טנידראפ ץנַאד רעדנּוזַאב ַא ,וויכרא-"דנּוּכ , םענופ גנוטלַאװרַאפ רעד קנַאד

 -- װיכרַא םענופ רעטלַאװרַאפ רעקירָאיגנפל ןּוא רעפאש יד ןּופ רענײא

 .ץנארפ) יק ס רּוק 'ה
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 תורבח ,תוליהק ןֹּופ םיסקנּפ עקיטיײצרַאפ יד ּביֹוא
 רעשידיי רַאּפ רוקמ רעלּופטרעװ רעייז ַא ןענייז ןלּוש ןוא
 םיטסיּפַאיצסה תדגא סקנּפ, רעד זיא ,גנּושרָאפ.עטכישעג
 תמחמ ,ייז ןּופ רעקיטכיװ טרּפ ןייז ןיא "ןודנולב םירבעה
 ןגעװ רוקמ רעקיצניא רעד -- ונימּב דיחי ַא זיא רע
 טליּפשעג טָאה סָאװ ,גנּוגעװַאּב ַא ןופ טירש עטשרע יד
 עטצעל יד רַאפ ןּבעל ןשידיי םעניא עלָאר ערעיוהצגמּוא ןַא
 ןױש הזיא סע .רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא רעקילנעצרָאי
 סָאװ ,טקנוּפדנַאטש ןטלַא םענופ ךיז ןגָאוּפָא טייצ גנַאל
 רעשידיי רעלעיציפָא רעד ןיא טרעגריּבעגנייא ךיז טָאה
 עתמא זַא ,עּפָאריײא.ברעמ ןיא סרעדנּוזַאּב ,עיּפַארגָאירָאטסיה
 תופידר טימ ןָאט ּוצ טָאה סָאװ ,סָאד רָאנ זיא עטכישעג
 .הליהק עשידיי טימ ,עיצַאּפיסנַאמע רעשידיי טימ ,ןדיי ףיוא
 םּוקפיוא רעד .תודמול רעשידיי טימ ןּוא ןטייהנגעלעגנָא
 .עװַאּב עכעלטּפַאשלעזעג ערעזנּוא ןּופ גנּולקיװטנַא יד ןּוא
 ,גנּוגעװַאּב-רעטצּברַא ןּוא עשיטסילַאיצָאס יד ּב"צ יװ ,ןעגנּוג
 םעד ןיא ןרעװ ןעמּונעגנײרַא רעדילג עכיילג יװ ןפרַאד
 ןשיוװצ דיישרעטנּוא רעד .גנּושרָאפ-עטכישעג רעשידיי ןּופ ללּכ
 :סילַאיצָאס רענָאדנָאל םעד ןּוא םיסקנּפ עלענָאיצידַארט יד
 טָאה רעטצעל רעד סָאװ ,רעד זיא "סקנּפ: ןשיט
 - טנַאקַאּב זנּוא זיא רּבחמ רעד ןּוא ,רּבחמ ַא שיטקַאפ
 םזילַאיצַאס ןשידיי םענּופ רענָאיּפ רעד זיא סָאד
 ןּופ רַאטערקעס רעד ןעוועג זיא רע ןַאמרצ ביל ןרהא
 ויא סע .ןלָאקָאטַארּפ יד טריפעג סע טָאה רע ןּוא ןייארַאּפ
 ,ןאמרעּביל טינ ןעוו זַא ,ןַארַאפ טינ קפס רעטסדנימ ןייק
 זנּוא ןּוא ןרָאװעג טיהעגּפָא טינ ןקלָאקָאטָארּפ יד ןטלָאװ
 םענּופ עטכישעג יד טנַאקַאּבמּוא ןּבילּבעג טצמּכ טלָאװ
 רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי ַא ןּופ ווּורּפ ןטסנרע ןטשרע
 ןקיטײצרַאּפ םענעּבָארגעגסױא ןַא טול יװ ןּוא .עיזַאזינַאגרָא
 ענעּברָאטשעגּפָא ןַא רעשרָאּפ-רּוטַאנ יד ןריצודעד טעלעקס
 .םיוא "סקנּפ, םעד טול ןעמ ןעק ױזַא ,הפּוקּת עשיגָאלָאיּב
 -ידיי רעד רַאפ זיא סָאװ ,המּוקּת ַא ןּופ דליּב סָאד ןלעטש
 .רַאּפ ַא רעגייטש ריא ףיוא גנוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעש
 .עשירָאטסיה

 ןייארַאפ רענָאדנָאל םענּופ עטכישעג עכעלרעסיוא יד
 ּוצ ךיז ןּבָאה 1876 יַאמ ןיא .טנַאקַאּב ןײמעגלַא ןיא זיא
 :רַא -- ךַאפ ןטיול .,,ןטנַארגימיא 10 ןָאדנָאל ןיא ןעמונעגפיונ
 ,יטסילַאיצָאס רַאפ ןייארַאפ ַא טעדנירגעג ןּבָאה ןּוא ,רעטעּב
 .ָאס יד ןרעטײרּברַאפ ּוצ , קעווצ ןטימ עדנַאגַאּפָארּפ רעש
 רעטנּוא ךיוא יװ ,ןדיי רעטנּוא םּוטצמּוא ןעעדיא עשיטסילַאיצ
 םּוצ רעטעּברַא יד ןקיניײארַאפ ּוצ ןּוא .,.רעקלעפ ערעדנגַא
 ןענייז רעדנירג 10 יד ."רעקידרעטנּוא ערעייז ןגעק ףמַאק
 ּביִל ,("תודמח שיא , םינָאדװעסּפ ןַאמרעּביל .ש .א  ןעוועג
 קיזייא ,רעּפַאס שריה ,לַאטנעזָאר .י ,ןײטשדלָאג .א ,רענייוו
 ןּוא דניקנצוועל .נ ,בקעי ןמלז ,גרעּבנעדלָאג רזצילא ,ןּוָאטס
 .רַאפ ןיא ןייארַאפ םּוצ ןענייז רעטעּפש .רעדנַאסקעלַא בקצי
 30 יד ןּופ .רעדילגטימ 20 ךָאנ ןעמיוקעגּוצ ןטייצ ענעדייש
 :טנסיוא ןעמ טָאה 7 ,ןטָארטעגסױרַא 2 ןצנייז רעדילגטימ
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 טסענ יד טימ םענייאניא .ןרָאפעגקעװַא ןענייז 2 ,ןסָאלש
 יד ףוא .ןָאזרעּפ 38 ןעגנַאגעגכרּוד ןייארַאפ ןכרּוד ןענייז
 .רַאפ טלדנַאהַאּב ןּוא ןגַארטרָאּפ טנעיילעג ןעמ טָאה ןעגנּוציז
 םעד רעסיוא רעּבָא ,ןעמעלּבָארּפ עשיטסילַאיצָאס ענעדייש
 רעד :טעּברַא רעשיטקַארּפ טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז ןעמ טָאה
 גניטימ.רעטעּברַא ןכעלטנפע ַא ןפּורענפיונּוצ טָאה ןייארַאפ
 ןרַאלּפמעזקע 1000 ןיא טקּורדעגּפָא טָאה ,(1876 טסּוגױא ןיא)
 גנּודַאלנייא ןַא ,רעטעּברַא יד ּוצ שידי ןיא ףּורפיוא ןַא
 -רַא, ןַא ןרָאװעג טעדנירגצג זיא גניטימ ןפיוא .גניטימ םּוצ
 ,ןָאינּו-רעדײנש רעשידיי ַא שיטקַאפ ,"טפַאשלצזעג-רעטעּב
 טלעטשעגּפױנּוצ טָאה (ןַאמרעּביל) ןייארַאפ רעד ןכלעװ רַאפ
 ןיא) ןפּורעגפינּוצ ךיוא טָאה ןייארַאפ רעד .ןטּוטַאטס יד
 .רַא יד ןּופ ןעגנולמַאזרַאפ ענעסָאלשעג ייווצ (רעּבמעטּפעס
 רעּבָא .ןָאיני םעניא ןּבירשרַאפ ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעטעּב
 ןזיירק עלעיציפָא יד ןּוא רעטעּברַא יד ןּופ םיטַאּבעלַאּב יד
 ,רצלדַא .רד ללוּכה:בר ןטימ שארּב ,ןדיי עשילגנע יד ןּופ
 .ָאס פשידיי יד ןנעק ףמַאק ןקרַאטש ַא ןּביוהעגפיוא ןּכָאה
 ןעמונעגפיוא ןֹבָאה עטצעל יד .ןטנַארגימיא יד ןטסילַאיצ
 טציטשעג טינ טָאה עסַאמ-רעטעּברַא יד רעּבָא .ףמַאק םעד
 .עג רעד .געװ ריא קעװַא ךיז זיא ןּוא ןטסילַאיצָאס יד
 .ללגטימ 300 זיּב ןגיוצעגּוצ טָאה ןָאינּוי-רעדיײנש רעטעדנירג
 טלײטעגּכָא ןצנַאגניא ליּברעד רעּבָא ךיז טָאה רע ,רעד
 טכַאמעג טָאה ןייארַאפ רעד .רעריפ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ
 ,רעכַאמ.לּפָאטנַאּפ ןופ ןָאינּוי ַא ןדנירג ּוצ ווּורּפ ַא ךיוא
 ענעלַאפעג יד .ןעמּוקעגסיױרא טינרָאג זיא םעד ןּופ רעּבָא
 ןּופ טירש ענעגנולעג טינ יד ךָאנ ןייארַאפ ןיא גנּומיטש
 .עג טָאה ןרדַאק-רעטעּברַא עטמיטשעג-שיטסילַאיצָאט ןפַאש
 רעּבמעצעד ףוס ןּוא ,םיכוטכס עטסקינייװעניא ּוצ טריפ
 רע יװ םעדכַאנ - ןלַאפעצ ןייארַאפ רעד ךיז זיא 5
 .ּפָא טָאה ןּוא םישדח ּבלַאה ַא ןּוא ןּביז טעּברַאעגּפָא טָאה
 ויא טייצ רעקיּבלעזרעד ןיא טעמּכ ,ןעגנּוציז 28 ןטלַאהעג
 .ןָאינוי:רעדיינש רעד ןלַאפעצ ךיוא ךיז

 םענעגנּולעג:טינ ַא ןּופ עטכישעג עצרּוק יד זיא סָאד
 עטשרע יד ןשיװצ שיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצַאס ַא ןּופ ווּורּפ
 -עּפָארּפ:רעטעּברַא ןשידיי ַא ןּופ ןּוא ןטנַארגימיא עשידיי
 וּרּכ ר ע טש ר ע רעקיזָאדרעד ,ןייארַאפ ןלענָאיס
 ךיז רעטנּוא ךָאנ טָאה ןּוא ירפ ּוצ ןעמּוקעג רעּבָא זיא
 יקסװעשטניװ סירָאמ תעּב .ןדָאּב ןטסעפ ןייק טַאהעג טינ
 "םיטסילַאיצסה תדגא, רעד ךָאנ רעטעּפש רָאי טכַא טימ טָאה
 עשידיי יד ןשיװצ עיצַאטיגַא עשיטסילַאיצָאס ַא ןּבױהעגנָא
 טינ ךָאנ טלָאמעד ךיוא רע טָאה ,ןָאדנָאל ןיא רעטעּברַא
 ןיא ,טציא ּוליפַא, .קיטרַאפ ןצנַאגניִא ןדָאּב םעד ןענופעג
 .כַא טינ -- ,תונורכז ענייז ןיא רע טּבײרש -- ,1884 רָאי
 ןעװעג ךָאנ זיא ,עיצַארגימיא רעקרַאטש רעד ףיוא קידנט
 .רע ַאזַא טָאה ןּכש.לּכמ .(ש"נלָאפרע ףיוא גנּונעּפָאה קינייװ
 ףרָאי רעקיצעּביז יד יצח ןייז טנעקע ג טינ גלָאפ

 1233 .ז ,1926 עװקסָאמ ,ןעגנּורענירע ,יקסװעשטניװ .מ44

 ,(קראייוינ) "מט פ נ י ק ױצ. ןיא טקּורדעג ןצװעג רעלרפ ןעגײז תונורכז יד



 גגּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס ףעשירךי* רעד ןּוּפ ּביֹוהנָא רע 49

 םעד זנּוא טזייװ ןיײארַאפ ןיפ עטכישעג יד
 -מּוא יד -- רעקיטכיר ,ןדיי ייּב טכיש םעיינ ַא ןּופ םּוקפיוא
 טָאה סָאװ ,עסַאמ-ןטנרַאגימיא רעשידיי רעד ןּופ גנּוטכיש
 בּושי םעײנ ַא טעדליּבעג ןּוא םייה עטלַא ריא טזָאלרַאּפ
 רּוטקורטס רעלַאיצָאס רערעדנַא ץנַאג ַא טימ ןָאדנָאל ןיא
 :ַארגימע טשידיי יד זַא ,גנּונימ עטיײרּפשרַאפ יד .רעירפ יו
 ןּוא ןעמָארגָאפ יד טימ רָאנ ןָא ךיז טּביױה דנַאלסּור ןּופ עיצ
 :יטכיר ןייק טינ ךוּת ןיא זיא ,ןרָאי רעק80 יד ןּופ תופידר
 ערעדנַא ןּוא דנַאלסּור ןּופ גנּורעדנַאװסױא עשידי יד .עק
 יד ןיא ךָאנ ןּבױהעגנָא ךיז טָאה רעדנעל עשיאעּפָארייא-חרזמ
 תוקחד ןּוא טיונ יד ,רעירפ וליפא ןּוא ןרָאא ר עקיצעּביז
 ןשיװצ המחלמ יד ,עינעמּור ,שיצילַאג ,ןליופ ,דנַאלסּור ןיא
 ןַאקלַאּב ןפיוא תומחלמ יד ,ךיירקנַארּפ ןּוא דנַאלשטייד
 עשידי רעטנזיט ןּבירטעג טלָאמעד ןיוש ןּבָאד המודכו
 רעיירפ ַא רַאפ טמשעג טָאה סָאװ ,דנַאלגנע ןייק טיילעגנּוי
 .נַא םענּופ גנוקרַאטשרַאפ רעד ךָאנ .הנידמ רעכייר ןּוא
 דנַאלסּור ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןּוא עּפָאריײא ןיא םזיטימעסיט
 .עגנָא רָאנ עיצַאגימע עשידיי יד טָאה ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא
 ךילגעממּוא רעדײל ויא סע .רעטקַארַאכ-ןס ַא מ ַא ןעמּונ
 ןּבָאה סָאװ ,ןטנַארגימיא עשידיי לָאצ יד ןלעטשּוצטסעפ
 ,ןָאדנָאל ןיא ןענופעג ןרָאי רעקיצעּביז יד ןיא ןיוש ךיז
 ,רַאפ םענּופ ווּורּפ רעד עקַאט ןּוא - רָאלק ןיא סע רענָא
 רענעי ּוצ ןיוש ךיז טָאה סע זַא -- ,סע טקיטעטשַאּב ןייא
 .יטנַארגימיא עקידנטיידַאּב ץנַאג ַא ָאד טעדליּבעגסיױא טייצ
 .עּפו, רענָאדנָאל םעד ןיא זיא 1876 רעמּוז ,עינָאלָאק עש
 גנודנירג יד, ןעמָאנ ןדעטנּוא לקיטרַא ןַא ןענישרעד "דָאיר
 עשידיײ ןּופ טּפַאשלעזצג רערענָאיצּולָאװער-לַאיצָאס ַא ןּופ
 ףה ַא ןיא טגנערּב לקיטרַא רעד .."ןָאדנָאל ןיא רעטעּברַא
 .סילַאיצָאס ןשידיי םענּופ ןטּוטַאטס יד גנּוצעזרעּביא רעשיס
 8 ץרּוק ריפנירַא םעניא רע טיג ײּברעד ןּוא ןייארַאפ ןשיט
 ,רַא רעד ,ןָאדנַאל ןיא ןּכעל:-עטעּברַא ןשידיי םענּופ דליּב
 זַא ,טינ קפס ןײק זיאס רעּבָא ,טעמתחעג טינ זיא לקיט
 ןגעװ ןעלקיטרַא עלַא ןּופ ללכּב יװ ,םיא ןּופ רּבחמ רעד
 :ישרעד "דָאירעּפװ, ןיא ןענייז סָאװ ,ןּבעל ןשידיי ןּוא ןדיי
 .עג לקיטרַא םעד ןיא .ןַאמ-עּביל ןרהא - ןעװעג זיא ,ןענ
 רעטעּברַא עשידיי לָאצ רעד ןגעװ גנּוניימ ַאזַא רימ ןעניפ
 טלמַאזעגנָא ָאד ךיז ןּבָאה רעטעּברַא עשידיי, : ןָארנָאל ןיא
 .לטיה :12,000 זיּב - רעדיינש ץלַא רַאפ רעמ 55,000 ויּב
 ןדי :סרעכַאמרעגיײז ,סערעילָאטס ,רעכַאמ-לטָאז ,רעכַאמ
 ,ןקירּבַאפ:לַאטעמ ,ןקירּבַאּפ-רעקּוצ יד ףיֹוא ךיֹוא ןטעּברַא
 --ןטנַארגימיא עשידיי עקיזָאדיד .(ו"וו .א .א ןקירּכַאפ-קַאּבַאט
 :עּב ַא ןכוז רעהַא ןעמּוקעג ןצנייז -- רעטײװ רע טּביײרש

 ?לדיא ןשיליוּפפ םָעד ןגעװ -- לטיּפַאק ןײא ;1909--1907 ןרָאי יד ןיא

 ! .ב (שיסּור) "ע י ָא ט י ש ז ע ר ע ּפ. ןיא ןרָאװעג טקּורדעג ךיוא זיא

 ,(1910 גרוּברעטעּפ)

 1) ,םחּפמס 2", אס'37. 1876, ,008088ע6 601:/גתפ80:ק6-

 םסת:כמשסעסעס 061160134 682, ק860?מעװ808 8 11988088" .
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 ןּוא ךיירטסע ,דנַאלשטייד ,דנַאלסּור ,ןליֹוּפ ןּופ קילג ןרצס

 יד טנײמעג טּוׁשּפ ןרעװ דנַאל ןטצעל ןטימ) עינַאּפש
 -נָאל ןיא רעטעּברַא עשידיי יד .(ןלָאינַאּפש יד - םידרפס

 העש 14 - 12 ּוצ ןטעּברַא ,תוקחד סיֹורג ןיא ןּבעל ןָאד
 ולּפסקע רעכעלקערש א ןּופ טקעיּבָא ןַא ןרעװ ןּוא גָאט ַא

 ו .עיצַאטַא
 ןטנַארגימיא-רעטעּברַא עשידיי 55,000 ןּופ רעפיצ יד

 .עגמּוא ןַא קפס םּוׁש ילּב זיא טייצ רענעי ןיא ןַאדנָאל ןיא
 ,?טייקכצלטקניּפ , טַאהעג ביל טָאה זַאמרעּביל .אמזּוג ערעיֹוה

 ןיא שטנעמ רעײנ ַא ןעװעג טלָאמעד ךָאנ זיא רע רעּצָא

 יָאנַאקע יד ןּוּפ ןעדי רעניילק ַא ןעװעג זיא ןּוא ןָאדנָאל
 ןדי לָאצ ע צב ַא ג יד .דנַאל ןיא ןעשינטלעהרַאפ עשימ

 זיּב ךרעל 1874 רָאי ןיא טנכערעג ךיז טָאה דנַאלגנע ןיא

 ,ןקַאלַאּפ ןּוא ןסּור, ןטנַארגימיא לָאצ יד ;טנזיֹוט 0
 ןָאדנָאל ןּופ ןלַאטרַאװק-חרזמ יד ןיא ,ןדיי שיטקַאפ .ה .ד
 427296 - 1881 ןיא ;3661 -- ןעװעג 1871 רָאי ןיא זיא
 ,שטנעמ רעשירפ ַא ךָאנ ,ןַאמרעּביל סָאװ ,סָאד עקַאט רעּבָא

 עקידנטעּברַא ןּופ ןֹומִה יסיֹורג א ךיז רַאפ ןעעזרעד טָאה

 ןפֹוא לכּב ,טקרעמעג טינ עטיל ןיא טָאה רע עכלעוו ,ןדיי

 עשידיי לָאצ יד זַא ,טזײװַאּב -- ,סָאמ אזַא ןיא טינ טייוו

 ןפרָאװעג קרַאטש טלָאמעד ךיז טָאה ןָאדנַאל ןיא רעטעּברַא

 ,יקסוועשטגיװ .מ טּביירש תונֹורכז ענייז ןיא ,ןגיֹוא יד ןיא

 ןיא טעמּכ -= 1819 רָאי ןיא ןָאדנַאל ןייק קידנעמּוק זַא
 :ופעג רע טָאה - ,ןּביײרשַאּב רימ סָאװ ,טייצ רעקיּבלעזרעד

 רעד יװ רעטעּברַא ןשידיי ַא ןּופ ּפיט רעדנַא ןַא רָאג ןענ

 רַאפ ּבָאה ךיא ןכלעוו ,רעטעּברַא רעד, ."לעזעג רעשימייה,

 רצנרצדַאמ ַא ןעװעג ןיֹוׁש זיא ,ןָאדנַאל ןיא ןעצזרעד ךיז

 טַאלג יֹוזַא רעדָא ,רעטעּברַא-קירּבַאּפ ַא ,רעירַאטעלָארּפ

 ןשיװצ טעּברַא סָאװ ,ףַאלקש-ןיֹול רעמּוקלּופ ַא ..,"טנאה , א

 ,יירעדיינש ייב ערעדנַא ןּופ רעטרעדנּוה ןשיװצ ,רעקילדנעצ
 ,רעצעזטפירש סלַא ,ךַאפ:לטנַאמנגער םעד ןיא ,יירעלשיט ייּב

 עכנַאמ ייּב ןּוא רעכַאמרעגײז סלַא ,רעכַאמקָאטש סלַא
 =קַאּבַאט ןּוא רעטסוש סלַא טּפיֹוהרעּביא ,תוכאלמ ערעדנַא

 טָאה רע זַא ,רעטייװ טּביײרש יקסוועשטניוװו ,(?"רעטעּברַא
 .ּפענק ,ב"צ יװ ,גגּולײטרַאפ:סטעּברַא ַאזַא ןעגופעג ןיֹוש ָאד
 ךיז ןעמ טלָאװ סָאד סָאװע ,יײרעדיינש ןיא רעיינּוצ:ךעל

 -טעּברַא רעד ."ןלעטשרָאפ טנָאקעג טינ ןַאד עטיל רעד ןיא
 רעיוהעגמּוא ןַא ןעוועג זיא רעטעּברַא עשידיי יד ייּב ןיֹול

 -ץיװש רעד ןּופ ּכיֹוהנָא רעד ןעוועג זיא סע -- רעניילק
 ןטגַארגימיא ענעפָאלעגנָא יד קנַאדַא .ענירג יד וַאּפ םעטסיס
 רענייא ףיֹוא טָאה ּב"צ יֹוזַא :ןלַאפעג קרַאטש ןיֹול רעד זיא

 טָאה סָאװ ,(לעּב ץירָאמ) רעטעּברא ןַא ןייארַאפ ןּופ גנּוציז ַא
 *ײמּפילס, סלַא דנַאלגנע ןיא טעּברַאעג רָאי 18 טייז ןיֹוש

 ףעד ןּופ ךשמ ןיא זַא ,טלייצועד ,(רעכַאמ:לּפָאטנַאּפ "רעק

 2 65 סז 48 ה2 | ק סז ח םוס ןטסופסה6 20060667

 וּמ ?סחטסת , 5010048:1--םסתוות 1903, 5. 16.

 -4170 , ,װ"צד ,יקט װ עשטניחװ .מ (3
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 ןּופ ןלַאפעג ךַאפ ןייז ןיא ןיֹול רעד זיא טייצ רעטנָאמיוער

 .נַא ןַא ףיֹוא (.גָאט ַא) סנעּפ 6 גניליש 2 ףיֹוא גניליש 6

 - רעדיינש עדִייּב - לַאטנעזָאר ןּוא ןּוָאטס ןּבָאה גנּוציז רעד

 ערעיײז ייּב םיאנּת:טעּברַא ערעװש יד ןגעװ טלייצרעד

 ןלָאצ ןּוא גָאט:טעּברַא םעד ןרעגנעלרַאפ טָאװ ,םיטַאּבעלַאּב

 =גּוזַאֹּב יד טלעטשעגרָאפ ןּבָאה ייז , .ןדניטשרעּביא רַאפ טינ

 יד ,ענעמּוקעגנַא-ײנ יד ןּופ גנולדנַאהַאּב עטכעלש סדעד

 לָאמַא ןּוא גָאט ַא העש 14 ויּב ןטעּברַא ןגעלפ ייז ; (2'ענירג

 ןייארַאֿפ רעד סָאװ ,גניטימ-רעטעּברַא ןטשרע ןפיוא .רעמ

 =עדַאּפ יד ןרָאװעג טלעטשעגסיורַא זיא ,ןפּורעגפיונּוצ טָאה

 טניישעג טָאה עכלעוו ,גָאט:טעּברַא ןקידהעש 10 ַא ןּופ גנּור

 םענּופ תוצידי יד .לַאעדיא רעכעלכיירגרעדמּוא ןַא ןייז ּוצ

 רצַייז ןענייז ןָאדנָאל ןיא ןּבעל:רעטעּברַא ןשידִיי ןקיטלַאמעד

 ןעמּונעגנָא ןייארַאפ רעד טָאה ּביוהנָא ןיא ךיילג .עּפַאנק

 8 ךיז ייּב ןריפנייא לָאז דילגטימ רעדצי זַא ,סּולשַאּב ַא

 ןוא קיטסיטַאטס:רעטעּברַא ןּבײרשּוצנײרַא ידכּב , ךּוּב-ץיטָאנ

 יֹרֵא ןשיװצ ןשינעטלעהרַאפ יד ןגעוו ןציטָאנ ענעדיישרַאפ

 טימ רעטצּפש זיא ,ןרעױדַאּב םּוצ .(פ?סרעטסײמ ןּוא רעטעּב

 רעּביא ןציטָאנ , יד זַא ,ן-ָאװעג ןסָאלשַאּב ןעגנּוציז עכעלטע

 יד ןיא ןעמּונעגנײרַא טינ ןרעװ ?דנַאטש-רעטעּברַא םעד

 ךיז רַאפ רימ ןטלָאװ ,סּולשאֹּב רעד טינ ןעװ .ןלָאקָאטָארּפ

 -רעטעּברַא ןשידיי םעד ןגעו לַאירעטַאמ ןלּופטרעװ ַא טַאהעג

 .ןרָאי ענעי ןיא ַאד ןּבעל

 גנַאל ןּופ ןיא ןָאדנַאל ןיא ןטנַארגימיא יד ןשיװצ

 ןיא 1861 רַאי ןיא ךָאנ .יירעדיינש יד טיירּפשראפ ןעװעג

 -עג ןָאדנַאל ןיא רעדנעלסיוא יד ןשיװצ רעטנצרעפ רעדצי

 רעדײנש לָאצ רעד ןּופ טפלעה ַא ךרעל ;רעדיינש ַא ןעװ

 ײז ןדיי ןּבָאה ןײװכַאלסיּב רעּבָא ,ןשטייד ןעװעג ןענייז

 -יילק עקיטרַאפ ןּופ רעטעּברַא יד ןשיװצ, .טּפּוטשעגסױרַא

 .ַאל יד טשרַאפעגסיױא טָאה סָאװ ,שטייד ַא טּבײורש - רעד

 ּבָאה -- ןרָאי ענעי ןיא רעדינש רענָאדנָאל יד ןּופ עג

 ,טָאש ןייא ןיק ,זיוצנַארפ ןייא ןייק ןפָארטעג טינ ךיא

 .י ופ ןּוא ןשטייד ,רעדנעלריא ליפ רעּבָא רַאפרעד ,רעדנעל

 ןליו ןליופ ןּופ טײלעגנּוי צעשידי יד .ןדַײ עשיל

 רעד ןיא ןעניד ןייג יװ ,ןָאדנָאל ןיא רעדיינש ןרעװ רעסעּב

 ןיא ,רעטייוו טלייצרעד רּבחמ רעד ,(4 ?לימרַא רעשיסּור

 ןופ :ָאד ןטצעּברַא רעדיינש יד טיאנּת עכעלקערש ערעסָאװ

 .יטש ַא ןיא ,הקספה ןָא ,טנװָא ןיא 8:7 ֹויּב ירפרעדניא 6

 -רַאפ ,ןײטשרַאפ ּוצ טכייל רעּבירעד זיא סצ; .טפּול רעדנק

 (ןָאדנָאל ןיאה רעדײנש יד ןופ לט ירד ייווצ סָאװ

 העט25 עד ןּופ לָאקָאטָארע ,"ס ק נג 8, םעד רעטײװ עז (1

 ,גנוציז

 .גנּוציז עט3 ןטרַאד (2

 .גנּוציז עט2 ,ןטרָאד6

 4) ! 63. 2068זט5, 86ז !48חוק/ 469 (ז0556ת0 טמ0 5

 ןוסותסח 148711815 006 815 פסחס10606/ ֹוח 1000, 68
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 :לעדינש יד ןָא טפּוװ רע ."ןָאלּוקרעּכּוט ןּופ ןּברַאטש
 :נוא ערַאטינַאס עלעיציפָא יד ."ןּבורגרעדרעמ,- ןטַאטשרַאװ
 ןייק, זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה ןטַאטשרַאװ יד ןּופ גנּוכּוזרעט
 טָאה ,ןרָאװעג טכּוזרעטנּוא רעהא זיּב זיא סָאװ ,עירטסּודניא
 ...ןטַאטשרַאװ-רעדיינש יד יװ ,דליּב ךעלקערש ַאזַא ןּבעגעג טינ
 העש 15 לָאמַא ןּוא 13 ,12 ּוצ ןטעּברַא רעדיינש יד
 יא עשידיי יד סע ןענייז ךַאפ םעד ןיא טָא .(5 "דנַאנַאכָאנ
 .ףעשרצעה יד ןרָאװעג טייצ רעד טימ ןטנַארגימ

 סָאד זיא ןָאדנָאל ןיא רעירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד
 :נָאל םעד ןיא .םייה רעד ןּופ טינ רעטעּברַא ןַא ןעוועג בור

 .ָאנַאקע רעיינ ַא טכַאקעגסױא ךיז טָאה לּפעשטײװ רענָאד
 :ַאמ, ַא זױלּב טינ ןעװעג זיא סָאד ,ןדיי ייּב ּפיט רעשימ
 .גיװ יװ ,'הכאלמ-לעּב ןקילָאמַא םעד ןּופ לוגלג רענרעד

 .ערק רעניילק רענעזעוועג רעד--ךיוא רָאנ ,טּביירש יקסוועשט

 ,הסנרּפ ןָא שטנעמ רעד טַאלג רצדָא ,רעלטימרַאפ ,רעמ

 רעד עקַאט ןּוא טנעגילעטניא רעּבלַאה רענעזעוועג רעד

 גנוניישרעד עטנַאקַאּב טש=ג עקיזָאד יד .אפוג טנעגילעטניא

 הלגתנ לָאמ ןטשרע םּוצ זיא ןּבעל-ןטנַארגימיא ןשידיי םעניא

 .קינייארַאפ יד ןיא יװ ,רעירפ ליפ - ןָאדנָאל ןיא ןרָאװעג

 ןשיטסילַאיצַָאס םענּופ רעדנירג 10 יד ןשיװצ .ןטַאטש עט

 *טנעגילעטניא, ןייא ןייק ןזיװעגנָא טינ ּב"צ זיא ןייארַאפ

 ַא ,(? רעדיינש 5 :ןעװעג ןענייז ָאד ; עיסעּפָארּפ רעד טיול

 ןּוא רעצעז ַא ,רעילָאטס ַא ,רעכַאמ-לטסעק ַא ,רעכַאמלטיה

 .ייז יז ןּופ טייהרעמ יד רעּבָא ,(ןַאמרעּביל) ףַארגָאטיל ַא

 .רעּביל ,לשמל ,יװ ,ןטנעגילעטניא ןעוועג םייהרעדנּופ ןענ

 רעד -- גרעּבנעדלָאג רעדָא ,'ףַארגָאטיל, רעד - ןַאמ

 ,?רצילָאטס , רעד -  רענייוו ,"רעצעזמ

 עשידיי יד זַא ,רַאלק ךיוא טרעװ ןלָאקָאטָארּפ יד ןּופ

 ,םיטַאּבעלַאּב עשיד יי ייּב טעּברַאעג ָאד ןּבָאה רעטעּבוַא

 ןּביוהעגפיוא ןּבַאה "סרעטסיימ , יד סָאװ ,ףמַאק רעצנַאג רעד

 ןריזינַאגרָא ּוצ ןטָארטעגּוצ זיא רע ןעוו ,ןייארַאפ םעד ןגעק

 יד ןגעק טנָארּפ רצטקינײארַאפ רעד ,רעטעּברַא עשידיי יד
 ןיפ ללוּכה:בר ןטימ סרעטסיימ יד ןּופ ןטסילַאיצָאס עשידיי

 רעד ,וָאניד דיגמ ןטימ ןּוא םיחילש ענייז ןּוא ןָאדנָאל

 :ַאיצַאס עשידי יד זַא ,טײרּפשרַאּפ ןּבָאה ייז סָאװ ,לּוּבלּב

 .רעּפמ"שַאּב טזייװַאּב - ,ןרענָאיסימ עטּושּפ ןענייז ןטסיל

 טנארגימיא-דעטעּברַא ןשידיי םענּופ סָאּבעלַאּב רעד זַא ,ךעל

 ןַא ךיא ןעװעג סָאד זיא סיװעג ןּוא ,דיי ַא ןעװעג זיא

 ךיז טָאה סָאװ ,טנַארגימיא רענעזעװעג ַא רעדָא ,טנַארגימיא

 גנּורעדילגעצ עלַאיצַאס יד .ןטעּברַאּוצפױרַא ןזיוװאּב ןיוש

 ןכּב ןיוש זיא גנורעקלעּפַאּב.ןטנַארגימיא רעשידיי רעד ןּופ

 ,טעדנירגעג ףיז טָאה ןייארַאפ רבד ןעוו ,טייצ רענעצי ּוצ

 .טקַאפ א ןעוועג

 ןטרָאד (5
 --,טנכייצרַאפ "סקנּפ} רעד יװ ,'-עניקַאמ-רעדיײנש , רקיע רעד (6

 ןיא טרימעגניא ןדײ יד ןּטָאה ,טנאקַאּב יװ .רעּפעטש=ןישַאמ טניײמ סָאד

 .רַאפירעדײנש םעד ןיא סענישאמ-ײנ דנַאלגנע
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 זיא "תמאה, סנַאמרעּביל ןּופ רעמונ ןטירד םעניא

 טרעוװ סע ּואו ,"ןודנולב םידוהיה, לקיטרַא ןַא ןענישרעד

 ןּבעל:ןטנַארגימיא ןשידי םענופ דליּפ ףרַאש ַא ןּבעגעג

 ןטנַארגימיא יד ןשיװצ ןטסַאוטנָאק עלַאיצָאס יד ןּוא
 .יל קפס ילֹּב זיא לקיטרַא םענּופ רּבחמ רעד .ןָאדנָאל ןיא
 ןיא, .ןײלַא ליטס םעד ןּופ ןעמ טנעקרעד סָאד - ןַאמרעּב
 עשידיי טלקמ-םוקמ ַא ךיז ןכּוז -- רע טּביירש -- ןָאדנַאל

 ,ןסײרּפ ןּוא ךיירטסע ןּופ ,ןליֹוּפ ןּוא דנַאלסּור ןּופ טיילצגנוי -

 :לַאניגירָא ןיא) רעטילימ ןיא ןעניד ןייג טינ ןליוו עכלצעוו

 רַאפ ןיײּפש ןרעוװ ןּוא ('תוכלמ ידגב, שֹובלֹל ובאי אל רשא

 =ייװ רע טּביירש -- (רכנה ןב) טגַארגימיא רעד ."ןיז:ילּכ יד

 טייהיירפ רעד ןּוא ןקילג יד ןגעוו טרעהעגנָא ךיז טָאה--רעט
 טעװ ,לּפעשטייװ ףיֹוא תּבש סיֹורַא טייג רעּבָא .ןָאדנָאל ןיא
 רענָאדנָאל, יד טָא סיוא טעז סע יו ,ןגייצרעּביא ְךיִז ריא

 עשידיי טימ לּופ ןענייז ןסַאג יד ; ןּבעל ןיא "םייהיירפ

 ןעייג ייז ,ןליֹוּפ ןּוא דנַאלסּור ןופ רקיע רעד ,טיילצגנוי

 - סיפ עקירעטיצ טימ ,ענעגָאלשרעד ןּוא עקירעגנּוה םּורַא
 ֹוזַא ןסַאג יד ןיא ןפָאלעגנָא רעהַא ןענייז סָאװ .,ןכּוז ןוא

 2קרַאמ רעד זיא סָאד ...?החונמה:םוי ,םעניא ,תּבש ןדיי ליפ

 טפיוקרַאפ ןּוא טפיֹוק ןעמ ןעװ ,גָאט רעד ,ןדיי רַאפ גָאט
 ,ןשטנעמ ערעדנַא ץנַאג ןָא ןעמוק טָא ...תושפנ עקידעּבעל
 ךיז ןעיירד .ייז ,רעכייּב עּבָארג טימ ,צטעפ ,ןָאטעגנָא ןייש

 ןיא טכּוז ןּוא תמ ַא יװ םּורַא טייג סָאװ ,ןומה םצד ןשיװצ

 רעּביא ןרידנַאמָאק יד ןענײז סָאד ..ךעלעקניװ עלַא
 ַײמרַא ןַא ןעמעננָא ןעמּוקעג ןענייז סָאװ ,טײקמערָא רעד
 רעקידנעמּוק רעד ףיֹוא ךיז ןפיֹוק ןּוא עירטסּודניא רעד רַאפ
 ,"סרעטסיימ , יד ןענייז סָאד ;טעּברַא רצד ּוצ "טנעה, ךָאװ

 ."גצט:טעּברַא סקעז יד ףיֹוא רעטעּברַא ןעגניד ןעמּוק סָאװ
 יןדיי 'ר, ',ּבָאקעשזד רעטסימ, ,!לעּומַאס רעטסימ,
 }ךימ !ךימ, ,"!ךימ טמענ, ..."?טנצה , ריא טכּוז רשפא,
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,"טנעה, ענעי ןענייז ךעלקילג ןּוא , ..."! ךימ
 עקירעּביא יד טימ זיא סָאװ ןּוא ,תּבש םּוא םינוק ןענּופצג

 ריא טייז תושפנ:תנּכס טימ !יפ עמערָא ,ריא ,,,1טגעה;

 יד טָאטשנָא רעּבָא ,ןופצ ןטייװ םּוצ חרזמ ןּופ ןפָאלטנַא

 =רעטּומ רעייא ןיא שיילפ רעייא ןסירעג ןּבָאה סָאװ ,רעטיר

 ,(1 "ןענָאיּפרָאקס שיילפ רצייא ןָאדנָאל ןיא ןסערפ ,דנַאל
 =ענ רשפא ןיא ,ָאד טיג ןַאמרעּביל סָאװ ,דליּב סָאד

 ,הצמענרעטנּוא יד ןשיװצ :ןּברַאפ עלעקנּוט ּוצ ןיא טלָאמ
 =ייו טינ ןעוועג ןענייז ,ןלעווק ערעדנַא ןּופ ןסייוו רימ יו

 ןעװעג ןיילַא טשרע ןענייז סָאװ ,ךַאלרעטסײמ עניילק קיג
 רעּבָא .רעטעּברַא רעדיװ ןרעװ לָאמּוצ ןגעלפ ןּוא רעטעּברַא
 יד ןּופ טסַארטנָאק םעד ּפָא דליּב סָאד טלניּפש ךוּת ןיא
 טייצ רענעי ּוצ ןיוש ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עלַאיצָאס
 ,ןטנַארגימיא עשידיי יד ןשיווצ ןָאדנָאל ןיא טצעדליּבעגסיוא

 ןענַאטשעג זיא ןסַאלק ײװצ עטנָאמרעד יד ןטימניא
 ,רעלטימרַאּפ ,רעלדעּפ -- עּפּורג צטירד עקידנטיידַאּב רצייז ַא

 ."(אובמ) ןודנולב טידוהיה, ,3 ,מונ ,1877 ,(ןיו) "ת מ אה, (1

 גנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןּופ ֿביֹוהנָא רעד

 ײז ןרעװ ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא .רעלדנעה-רעדנַאװ ,ןטנעגַא
 ןּבָאה סָאװ ,ןטנענַא ןעוועג ןענייז סָאד ;"רעלווערט, ןפּורעג
 לָאמַא :טָאטש ןרעּביא הרוחס רעדמערפ טימ טרעדנַאװעג
 לייוו ,רַאפרעד אמּתסמ --- "רעזַאלג, ךיֹוא ָאד יז ןעמ טּפּור
 ןּופ ןייג ןגעלפ סָאװ ,רעזעלג ליפ ןעוװעג ןענייז יז ןשיװצ
 ףיֹוא .(?ןּביױש ןלעטשּוצנײרַא ןכּוז ןּוא זיֹוה ּוצ זיֹוה
 ,לַאטנעזָאר רעדיײנש רעד טָאה ןעגנּוציז יד ןּופ רעניײא
 ןיא טניואוועג טייצ ערעגנעל ַא ןיוש תועמשמ טָאה רעכלעוו
 זיא רעלװערט ןּוא רעזַאלג ַא, זַא ,טרעלקרעד ,ןָאדנָאל
 סָאװ ,עכלעזַא (1 :ןסַאלק 3 ןיא ךיז ןלייט עדייּב ;"סנייא
 ..רעד ןעמּוקַאּב ןּוא ףיוקרַאפ םּוצ רחוס ַא ןּופ הרוחס ןעמענ
 ,"רעלװערט-טנָאקסיד, (2 :טלַאהעג ןכעלטנעכָאװ ַא רַאפ
 .ַארּפ 5) טנעצָארּפ ןסיוועג ַא ףיוקרַאפ םענּופ ןעמוקַאּב סָאװ
 ףיוא ןעלדנַאה סָאװ ,"רעלווערט עכעלטנגייא , יד (3 ;(טנעצ
 ןיא אפּוג סַאלק ןקיזָאדמעד ןיא .גנּונעכער רענעגייא רעייז
 .מערפ ןּופ ןטנענַא) עיצַאיצנערעפיד עסיװעג ַא ןעוועג ךיוא
 ,"סרעטסיימ עניילק , ,רעלדעּפ עקידנעטשּבלעז ,הרוחס רעד
 רימ יװ ,ןעמענ טזּומעג ןּבָאה ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןּוא
 רעד טָא ּוצ גנולעטש עסיװעג ַא ןעעז רעטעּפש סע ןלעװ
 ,עּפּורג רעלַאיצָאס

 עשיטילָאּפ.לַאיצָאס יד ןייטשרַאפ ּוצ רעסעּב ידּכ
 ןייארַאפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי םעד רעכלעװ ןיא ,הביבס
 זַא ,ןצקנעדעג ןעמ ףרַאד ,ןטעּברַא ּוצ ןעמוקעגסיוא זיא
 םּוש ןייק ןעוװעג טינ טייצ רענעי ּוצ ךָאנ זיא דנַאלגנע ןיא
 עסיורג ַא .גנּוגעװַאּב עשיטסילַאיצָאס עשילגנע עקיטרָא
 רעטעּברַא, רעשישטייד רעטלַא רעד טליּפשעג ָאד טָאה עלָאר
 .ליּב-סטעּברַא רעשיטסינּומָאק , ןפּורעג) "ןייארַאפ:סגנודליּב
 :עג ןּבָאה ןטנַארגימיא עשישטייד יד ןכלעוו ,("ןייארַאפ סגנוד
 ךירדירפ טול ,זיא רעכלעוו ןּוא 1840 רָאי ןיא ךָאנ טעדנירג
 רעד ןיא ןײארַאפ:רעטעּברַא רעטסטלע רעד ,גנּונײמ סלעגנע
 ןטָארטעגנײרַא ןייארַאפ םעד ןיא ןענייז 1847 רָאי ןיא .טלעוו
 :עג) טכענקּביל ךיוא רעטעּפש לסיּבַא ,סלעגנע ןּוא סקרַאמ
 רעד סױרַא זיא טענַאד ןּופ : (ןייארַאפ ןּופ רַאטערקעס ןעוװ
 טליּפשעג טָאה סָאװ ,"טסצפינַאמ רעשיטסינּומָאק , רעטמירַאּב
 :ַאיצָאס םענּופ גנולקיװטנַא רעד ןיא עלָאר עלַאסָאלָאק ַאזַא
 .ןרָאװעג טייצ רעד טַימ זיא ןייארַאפ רעד .קנַאדעג ןשיטסיל
 ּוצ ;ןטנַארגימע עשיטילָאּפ עשישטייד יד ןּופ רטנעצ רעד
 ןרענָאיצּולָאװער תוכייש עסיװעג ַא טַאהעג ןּבָאה םיא
 ןבָאה סָאװ ,רעדנעל עשיאעּפָארײא ערעדנַא ןּופ ךיוא

 טָאה ירעלדעּפ סָאװ ,ןעמענ יד ללכּב ןענייז שיטסירעטקַאראכ (2

 רעלדעפ יד טציא ןעמ טפּור ּב'צ יוזא .רעדנעל ענַעדיײשרַאּפ ןיא ןעמּוקַאּב

 ןענָאמ םירַא ןעַײג) "סעקינטנעױק, -- ורעּפ ,ילישט רעדָא עניטנעגרַא ןיא

 טפּור עיליזַאהּב ןיא ;(זיוה ּוצ זױה ןּופ --- ָאטנעוק -- ןעגנונעכער טימ

 ַאד טסיה רחסמ=רעלדעּפ רעד ,יסְרעּפָאלק, ,"סעקישטשלָעטנעילק, יז ןעמ

 ישטַײד ןײא רעטרע ץקיניײא ןיא וליפא .(לדנאה-רעדנאוו) "רחסמ=ןטנַאלוּבמַא ,

 י= ףעלדעפ יד ןדִײ ןשיװצ ןַעמ טפּור ,ןײמ-טחופקנַארפ ןיא ב"צ ,דנַאל

 : ,"רעציּפ.עקמַאילק.
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 יאול ,יניױדַאמ -- ב"צ יו ,דנַאלגנע ןיא ץּוש טכוזעג
 ,ןרענָאיצּולָאװער עשיליֹוּפ יד ,טּושָאק ,ןצלָאר ּוירדעל ,ןַאלּב
 .עגנייא זיא דנַאלשטייד ןיא ןעװ ,רעטעּפש .,ןרַאנּומָאק יד
 רעד זיא ,ןטסילַאיצָאס ןגעק ץצזעג רעד ןרָאװעג טריפ
 רעשישטייד רעד ןּופ גנוטסעפ יד ןרָאװעג רעמ ךָאנ ןייארַאפ
 ,ןייטשנרעּב דרַאּודע ,יקסטיוק לרַאק) עיצַארגימצ רעשיטילָאּפ
 יז ןיא טלייצרעד יקסווצשטניוװ .( (.דנַא ןּוא טסָאמ ןַאהָאי
 ּבייל טימ, רע זיא ןָאדנָאל ןייק קידנעמּוק זַא ,תונורכז ענ
 :ָאס רעשישטייד) רעקיטרָא רעד ּוצ ןענַאטשעגּוצ ןּבעל ןּוא
 1879 רָאי םעד ןיא תמחמ ..גנּוגעװַאּב (רעשיטסַילַאיצ
 ּוליפַא גנּוגעװַאּב עשיטסיַאליצָאס עשילגנע ןייק ךָאנ זיא
 ןיא ךָאנ ןּבָאה ןרָאי ענעי ןיא ."ןעװעג טינ קנַאדעג ןיא
 ,ןטנַארגימיא עשישטייד ליפ רעײז טּבעלעג לּפעשטייװ
 תונכש ןיא ןצעזַאּב ךיז ןגעלפ ןדיי ענעמּוקעגנָא יד ןּוא
 יז טימ ךיז ןּבָאה יז לייוו ,רַאפרעד אמּתסמ--ןשטייד יד טימ
 לּפעשטייו ןיא זיא 1879 ףוס .ןדע-פיונּוצ יועכיג טנעקעג
 יישטייד םנּופ ?גנּוליײטּפָא-דנע:טסָא , ןַא ןרָאװעג טעדנירגעג
 שּפיה ַא ןגױצעגנײרַא ךיוא טָאה סָאװ ,ןיירַאפ-גנודליּב ןש
 .ןדיי לסיּב

 רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא
 םענּופ טעטירָאטױא רעד זיא ,טעדנירגעג דיז טָאה ןייארַאפ
 ןּופ ןגיוא יד ןיא ךיוה רעייז ןענַאטשעג ןייארַאּפ ןשישטייד
 ןּופ העּפשה יד .ןטסילַאיצָאס עשידיי עטרצדנַאװעגניײא יד
 קרַאטש ץנַאג ךיא ךיז טליפ ןטסילַאיצַאס עשישטייד יד
 ןגעלפ ןטסילַאיצָאס עשישטייד .ןייארַאפ ןשידיי םעד ןיא
 יד ןּופ רענייא .סרָאטקעל סלַא ןרעוו ןטעּברַאפ רעהַא טּפָא
 טָאה רעכלעוו ,רעּפַאס שריה --ןייארַאפ םענּופ ןרָאטַאיציניא
 ףיוא טָאה ,ןשטייד יד ןעיצּוצנײרַא טּבערטשעג סרעדנּוזַאּב
 עינ, סָאװ ,טײקנדירפּוצ ןייז טקירדעגסיוא גנוציז ַא
 ןּופ העּפשה יד ."ןיירַא זנּוא ּוצ ןטערט ןטנעמעלע עשטייד
 ,ןעעז ןלעװ רימ יװ ,טליפעג ךיוא ךיז טָאה ןשטייד יד
 .ךַארּפש רעד ענונּב

 טָאה העּפשה רעשישטייד רעד ןּופ רעגיצניװ ךס ַא
 ר ע שיס ּור רעד ףיױוא עיצַאטנעירָא יד טליפעג ךיז
 רעייז זיא טקַאפ רעיקיזָאד רעד .גנּוגצװַאּב רערענָאיצולָאװצר
 :שודיח ןסיורג ַא גּולפ ןיא סױרַא טּפּור ןּוא שיטסירעטקַארַאכ
 -סּור ןּופ ענעמּוקעג ןעװעג בור סָאד ןענייז רעדילגטימ יד
 ןענייז סָאװ ,ןטנַארגימע עשיטילָאּפ עשיסּור--רעריפ יד ; דנַאל
 :עװַאּב רעשיסּור רעד טימ ןדניּברַאפ גנע ןעװעג שיאיידיא
 טָאה דנַאלסּור ןיא גנּוגעװַאּב ערענָאיצּולָאװער יד ;גנּוג
 ןּופ עיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא עלָאר עקידנרינימָאד יד טליּפשעג
 .גימע .ענליוװ ןיא רעּוט עשיטסילַאיצַאס עשידיי עטשרע יד
 ךיז ןטסילַאיצָאסױדיי עלַא ןּבָאה דנַאלסױא ןייק קידנריר
 ערעיײז עלַא ןּוא דנַאלסּור ףא ךילסילשסיוא טריטנעירָא
 סעּפּורג:ףליהסיוא רָאנ ןײז שיטקַאפ ןגעלפ סעיצַאוינַאגרָא
 ,רעּבָא ָאד .ןעגנַאגגנָא טרָאד זיא סָאװ ,גנּוגעװַאּב רעד רַאפ
 .געטשּבלעז עמּוקלּופ ַא ךיז טליפ ,ןייארַאפ רענָאדנָאל םעניא

 286 גנוגשװַאּב רעשיטסַילַאיצַאס רעשידיי רעד ןּופ ּביוהנָא רעד

 .ידיי םעד רָאנ גיוא ןיא טַאהעג טָאה ןייארַאפ רעד .טייקיד
 .םיא ּוצ טסַאּפענּוצ ךיז ןּוא ןָאדנָאל ןיא רעטעּברַא ןש
 רערענָאיצולָאװער רעשיסּור רעד ןיא זיא ןרָאי ענעי ןיא
 ײװצ ןשיװצ ףמַאק רעקיטפעה ַא ןעגנַאגעגנָא גנּוגעװַאּב
 -- ,"ןטסינּוקַאּב, יד ןּוא "ןטסירװַאל , יד -- ןעגגּומערטש
 .סילַאיצָאס ןּופ עירָאעט סָארװַאל ןּופ רעגנעהנָא יד ןשיווצ
 רעגנעהנָא יד ןּוא -- גנורעלקפיוא ןּוא עדנַאנַאּפָארּפ רעשיט
 :ער עקידלַאּב ןגעװ ןעיידיא *עשיטסיכרַאנַא סנינּוקַאּב ןּופ
 ןעוועג ןענייז ןייארַאפ םענופ רעריפ יד .םישעמ ערענָאיצולָאװ
 .רָא רענָאדנָאל ןייז טימ ןּוא ןװָארװַאל טימ ןדנּוּברַאפ גנע
 ,"דָאירעפו, ןּופ רעטעּברַאטימ א ןעוועג זיא ןַאמרעּביל :ןַאג
 {רעגנעהנָא רעסייה ןייז -- רעּפַאס ,רעצעז ןייז -- גרעּבנעדלָאג
 ןּוא .ןייארַאפ םעד טציטשעג ןַאגרָא ןייז ןיא טָאה וװָארװַאל
 טריפעג טינ "עינּוא עלענָאסרעּפ, יד סָא ּוליפַא טָאה ךָאד
 ןיא רעדָא ,רעשיסּור ַא ןרעוװ לָאז ןייארַאפ רעד זַא ,ּוצרעד
 ןּופ לּפמעטש םעד ךיז ףיוא ןגָארט םרָאפ זיא טינ'ס רעכלעוו
 :רעּביל טָאה גנוציז ַא רענייא ףיוא .גנּוגעװַאּב רעשיסּור רעד
 ;טינ ָאד ןגױט דנַאלסּור ןּופ ןליּפשייּב, : טרצלקרעד ןַאמ
 :לָאג .ל .(ג"שרעדנַא ןשינעטלעהרַאפ .יד ןענייז ןָאדנָאל ןיא
 טייצ רענעי ןגעװ ווירּב ןייז ןיא רעטעּפש טָאה גרעּבנעד
 טלעטשעג טינ ךיז טָאה ןייארַאּפ רעד זַא ,ןּבירשעג שוריפּב
 .ָאיצּולָאװער רעשיסּור רעד רַאפ ןטיירנּוצ ליצ ןייק רַאפ
 טינ תוכייש ןייק םעד ּוצ ללכּב טָאה ןּוא ננוגעװַאּב רערענ
 טנעקעג רעכיג טָאה ,ןזיװעגנָא ןיוש ןּבָאה רימ יװ .( טַאהעג
 ןפיוא העפש ה רצשישטײד ַא ןּופ דײו יד ןייז
 :דנּורג ןייז טמיטשַאּב טינ טָאה יז ךיוא רעּבָא .ןײארַאפ
 רע ןכלעוו ,געװ ןייז ןעגנַאגעג ךיז זיא רע .(3 רעטקַארַאכ
 געװ רעד ןעװעג זיא סָאד .ןענּופעג רעטשרע רעד טָאה
 ןיא ןּוא .גנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיײ ַא ןופ
 .קהבומ ןמיס ןייז טײטשַאּב םעד

 ןיא רעטעּברַא עשידיי יד ןּופ עגַאל ערעװש יד
 .עג ןייארַאפ םענופ גנּודנירג רעד רַאפ ךָאנ טָאה ןָאדנָאל
 עשידיי יד ןריזינַאגרָא לענָאיסעפָארּפ וּורּפ ַא ּוצ טריפ
 ַא ןרָאװעג טעדנירגעג ָאד זיא 1874 רָאי ןיא :רעטעּברַא
 }רעדילגטימ 72 טַאהעג טָאה רעכלעוװ ,רעדיינש ןּופ ןָאינּוי
 רָאנ ,רעטעּברַא זיולּב טינ ןעמּונעג לײטנָא ןּבָאה םיא ןיא
 רָאטַאיציניא רעד .(4 "סרָאטקַארטנָאק, עניילק עקינייא ךיוא

 ,גנּוציז רֶעט20 רעד ןּופ לָאקָאטָארּפ (1

 םעד ןגעװ װירּב סגרעצנעדלָאג ,'דנוּב, ןּופ װי כ רַא (2

 ,(1908) ןַײארַאפ ןשידיײ רענָאדנָאל

 ןעגנוציז יד ףיוא סָאװ ,טקַאפ רעד סױרַא ךיוא טפּור שודיח ַא (3

 ןענײז-- ןלקָאטָארּפ יד טול ןטּפשמ ןעק'מ ליפיוװ ףיוא -- ,ןייארַאפ ןּופ

 סקרַאמ לרַאק ןופ ןעמענ יד טנָאמרעד ןעװעג טינ טרָאװ ןייק טַימ לָאמנַײק

 ןוא ןָאדנָאל ןיא טּבעלעג טַײצ רענעי ןיא דָארג ןּבָאה עכלעװ ,סלעגנע ןּוא

 ףלקיטערָאעט ןיא רעריפ יד ןּופ םש םַעֹד טַאהעג גנַאל טלָאמעד ןיוש ןפָאה

 ,םזילאיצָאס ןכעלטלעװלַא םָענּופ

 ךיוא ,1884 טסּוגױא 8 ,*ל דיִא רעש יליופ רעד 4



 רעשידיי רעד ןֹופ ּביֹוהנָא רעד 287

 ןּופ טנַארגימיא ןַא ,טימס סיאּול רענייא ןעװעג זיא

 ,ךיירקניירפ ןּופ ןָאדנָאל ןייק ןעמּוקעג זיא רעכלצעוו ,ןליוּפ

 .(1 ענּומָאק רצזירַאּפ רעד ןיא ןעמּונעג לײטנָא טָאה רע ּואוו

 ןּוא ןכָאװ עכעלטע ךָאנ טריטסיזוקע טָאה ןָאינּוי רעד

 םּוש ןײק ךיז ךָאנ טָאה רע .ןלַאפעצ ךיילג ךיז זיא

 ןּופ רעּוט יד ןשיװצ זיא ,לשמל ,ױזַא ;טזָאלעג טינ ןרּוּפש

 ןעװעג טינ 1876 רָאי ןיא ןייארַאפ ןשיטסילַאיצַאס םעד

 םעד ּוצ טרעהעג ןּבָאה רעירפ לָאז סָאװ ,רעקיצנייא ןייק

 עג זיא עיצַארגימיא עשידיי יד זַא ,טזייװַאּב סָאד .ןַאיִנּוי

 - טנעמעלע-ןטנַארגימיא רעד זַא ןּוא עשירפ ַא רָאג ךָאנ ןעװ

 .ידנסילפ ַא זיא ןָאדנָאל ןיא
 .רעק

 ןעװעג טלָאמעד ןיוש

 ןײארַאפ םענּופ רעדנירג יד .ןעגי

 ןענַאמרעּביל ןּופ עלָאר יד

 םעד ןגעװ ןּבירשעג טציא זיּב ןּבָאה סָאװ ,עלַא
 יז סָאװ ,תועט םעד ןכַאמ ,ןייארַאפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי
 טימ -- ןָאזרעּפ ןיא טימ ךעלסילשסיוא םיא ןדניּברַאפ
 ךיז ןקעד ןַאמרעּביל ןּוא ןייארַאפ רעד .ןענַאמרעּביל ןרהא
 רָאנ ןענײז רעדילגטימ עקירעּביא יד ;םּוקלּופ ײז ייּב
 העּפשה סנַאמרעּביל ,תמא .ליּפש סנַאמרעּביל ןּופ סנטַאש
 ןעװעג טיג זיא רע רעּבָא ,עסיורג ַא רעיײז ןעװעג זיא
 עלָאר ענעעזעגנָא ןַא ןּבָאה םיא רעסיוא .רעקיצנייא רעד
 ןּבָאה סָאװ ,רעּוט עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא ייר ַא טליּפשעג
 רעקרַאטש סנַאמרעּביל ןּופ ןריפ טזָאלעג קידנעטש טינ ךיז
 .ןעועג רבוג ּוליפַא םיא ןּבָאה ןּוא טנַאה

 8 ,ר עּפַא ס שהיה ןעװעג ןיא יז ןּופ רענייא

 ,גרּוּברעטעּפ ןּופ טמַאטשעג טָאה רעּפַאס ,רעכַאמלטסעק

 .עװעג ַא ,רעטָאפ ןייז) עילימַאפ רעמערָא ןַא רצייז ןּופ

 -רַאפ ןּוא טכַאמעג טָאה ,טַאדלַאס רעװעיַאלָאקינ רצנעז

 רעטעּפש ,ודה ןיא טנרעלעג טָאה רע .(טניט טּפיוק

 .רּוּבררעטעּפ רעד ייּב) לוש רעשידיי:שיסּור סנַאמרעּב ןיא
 ,הכאלמ-לעּב ַא ןרָאװעג םעדכָאנ זיא ןּוא (עדניימעג רעג
 גּונעג ןעעזעגנָא זייוודניק ךיז טָאה רעּפַאס .רעכַאמלדַייש ַא
 ?סעװַאלּבָא עשיאײצילָאּפ ,גרוּברעטעּפ ןיא תורצ עשידיי
 רע .טכערניואװ ןייק טַאהעג טינ ןּבָאה סָאװ ,ןדיי ףיוא

 : טייהרעגנּוי ךָאנ רּושאנ עוװיסנַאּפסקע ןַא ןעװעג זיא

 ןיא ןסירעגניירַא ךיז רע טָאה לָאמנייא זַא ,טלייצרעד'מ

 ,לדיימ שידיי גנּוי ַא ןדמש טלָאװעג טָאהמ ּואוו ,רעטסיולק

 תועט ייפע טרעװ טרָאד רעּבָא ,(גנוציז עט 7) ןל קָא ט ָא ר 9 יד ןיא

 ;ךיוא עז 1875 רָאֵי ןיא טעדנירגעג זיא ןָאינֹוי רעד זַא ,ןזיװעגנָא

 טעדנירגעג זיא ןַאינּוי רעד זַא ,טּבײרש רע }ו"צד ,ןרעּפל אה גרָאפעג

 .תועט ַא סיװעג זיא סָאד -- 1872 רָאי ןיא ןרָאװעג

 ןּוא עקירעמַא ןיײק ןרָאפעגרַעּבירא רעטעּפש זיא טימס סיאול (1

 .גנּוגעװַאװ-רעטעּברַא רעשיד" רעד ןיא ןעמּונעג לײטנָא ָאד טַאה

 8 גנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס

 .+עג טריטסערַא רַאפרעד רע זיא ;טײרּפַאּב יז טָאה ןּוא
 רע טָאה 1872 רָאי ןיא .טסנרע טינ תוצמשמ רעּכָא ,ןרָאװ
 ןײק ןרָאפעגרעּבירַא זיא ,דנַאלסּור טזָאלרַאּפ קיליוװיירפ
 ןעמּוקעג רע זיא ןטרָאד ןּופ } זירַאּפ ןייק רעטעּפש ,ןילרעּב
 רעד ּוצ ןענַאטשעגּוצ רע זיא דנַאלסױא ןיא ..ןָאדנַאל ןייק
 .6 גנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס

 רטָאיּפ טימ טנָאקַאּב רעּפַאס ךיז טָאה ןָאדנָאל ןיא
 ןיא .דיסח רעיײרט ַא רענײז ןרָאװעג זיא ןּוא ןװָארװַאל
 .טינ עכעלטע ןענופעג רימ ןּבָאה ?דָאירעּפװ, ןּוּפ וויכרַא
 רָאטקַאדער םּוצ ןרעּפַאס ןּופ וויּב עטכעלטנפערַאפ
 ַא ןיא לסיּבַא ןּבירשעג ןענייז סָאװ ,ווירּב יד .שיסּור ןיא
 רעד ּוצ ןכירטש עיינ רָאּפ ַא זנּוא ןּביג ,ןָאט ןוויאַאנ
 ללכּב זיא סע ןכלעװ ןגעװ ,ןרעּפַאס ןּופ קיטסירעטקַארַאכ
 יד טָאה 1875 רעּבמעװַאנ ןיא .לַאירעטַאמ קינײװ ןַארַאּפ
 .רעטעּברַא רעלאנַאיצַאנרעטניא רעד ןיא עיצקעס עשטייד,
 רעד - סיװעג טנימ סָאד) ןָאדנָאל ןיא "עיצַאיצָאסַא
 ַא טנדרָאעגנײא (ןייארַאפ-סגנּודליּב-רעטעּברַא רעשישטייד
 רעּוט ןשיטילַאּפ ןשישטייד ןטנַאקַאּב ןרַאפ טנװָא-קנעדנָא
 -ישטייד רעד ןיא ענעמּוקעגמּוא ערעדנַא ןּוא םּולּב טרעּבָאר
 ןקיזָאדמעד ןריזינַאגרָא ןיא ;1848 ןּופ עיצולַאװער רעש
 טָאה רע .לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמּונעג רעּפַאס טָאה טנװָא
 רעד ןגעק גניטימ-טסעטָארּפ םעניא טקילײטַאּב ךיוא ךיז
 עשיזיוצנַארפ עטקישרַאפ יד ןּופ גנּולדנַאהַאּב רעכעלקערש
 1876 רַאּונַאי ןיא .(61875 רעּבמעװָאנ ןיא ךיוא) ןרַאנּומָאק
 טרעייפעג ןָאדנָאל ןיא ןטנַארגימע:ןרענָאיצּולָאװער יד ןּבָאה
 ןשיװצ : 1863 ןּוּפ דנַאטשפיױא ןשיליֹוּפ םענּופ גָאטרָאי םעד
 ענעדיישיַאפ ןּיפ ןרענָאיצּולָאװער ענעעזעגנָא ,רענדער יד

 ןעניײז רימ, :רעּפַאס ךיוא ןטָארטעגסיורַא זיא ,סעיצַא
 -- טגָאזעג עדער ןייז ןיא רע טָאה - - ,ןעמּוקעגפיֹונּוצ ךיז
 עכעלקילגמּוא ענעי רַאפ טרָאװ טּוג ַא ןגָאז ּוצ ידכּב
 .עגמּוא ןענַײז ןּוא טפמעקעג טּומ טימ ןּבָאה סָאװ ,ןדלעה
 יד לָאז ,ןליֹוּפ ןּופ טײקיגנעהּפַאמּוא רעד רַאפ ןעמּוק
 טָאה ןליוּפ קידנריניאּור זַא ,ןעניימ טינ גנּוריגער עשיסּור
 יד ,טרעקרַאפ .גנּוגעװַאּב עשילױּפ יד טלעטשענּפָא יז
 יװ ,קלָאפ ןשיליוּפ םעד ןָא טזײװ 1863 ןּופ עיצולָאװער
 .נערַאפ .'ףמֲאק ןקידנעמּוק םעד ןיא ןריפ ךיז ףרַאד ןעמ
 טייהיירפ יד ןּבעל לָאז, :רעטרעװ יד טימ רע טָאה טקיד
 עניײז ןּופ םענייא ןיא ...47! קלָאפ ןשיװַאלסלַא םעד ןּופ

 -ניּב כּױּב .ג ןופ לעקיטרַא םעניא עז תועידי עשיפַארגָאיּב (2

 ,1928 יַאמ 20 (עװקסָאמ) *סעמע; ןיא ןרעּפַאס ןגעװ ר  ד

 טָאה 4 רָאי ןיא ,1849 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריוּבַעג זיא רַעּפַאס

 .1902 ןיא ןברָאטשעג ;דנַאלסּור ןײק טרָצקעגמּוא רעקנַארק א ךיז רע

 ןט8 םענופ ווירּב סרעּפאס .ה ,ידָאירַעּפװ, ןּופ װיכרא 3

 .1875 רעּבמעװָאנ ןט13 ןּוא

 ןגעװ עדער ןַײז ןּופ טסקעט ,ןטרָאד 44

 "ךָאלרַעּפװ,א ןיא עדער רעד ןּופ טלַאהניא ןצרּוק ךיוא עז .1863 דנטטש

 ?םיוא ןשילױּפ םעד

 טקילײטאב ךיוא בגא ךיז ןּבָאה גניטימ ײַײד זיא ,1876 ,28 .מיִנ
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 ?קַאדער םּוצ דובּכה:תארי סיורג טימ רעּפַאס טּביײרש ווירּב
 ,רָאי ריפ ןיוש, :םיא טקנַאד ןּוא "דָאירעּפװ, ןּופ רַאט
 ריא .דמערפ רעד ןיא ןפרָאװרַאפ ךימ טָאה לרוג רעד יו
 -סיוא עטקּורדעג ערעײא טימ ןגיֹוא יד טנּפעעג רימ טָאה
 סָאװ ,ןעמעלּבָארּפ יד טרעפטנערַאפ רימ טָאה ריא ,ןּבַאג
 ןפיוא רימ ײּב טסַאל ערעװש ַא יװ ןגעלעג ןצנייז
 רענעגייא ןַא ןרָאװעג רעּפַאס ןיא רעטעּפש .(:"ןצרַאה
 ןוא ,ןטסילַאיצַאס עשיסּור יד ןּופ זיירק םעד ןיא שטנעמ
 ּוצ ןשטיװעלעדנּוז ןּופ ווירּב עטכעלטנפערַאפ:טינ יד ןּופ

 םייּב ןפלָאהעג טָאה רע זַא ,ןעמ טעז (ןּבױא עז) םיא
 ,דנַאלסּור ןייק רּוטַארעטיל ןריטרָאּפסנַארט

 .ילעטניא םעד ןּופ ּפיט רעד ןעװעג זיא רצּפַאס
 םעד ןּופ רעטשרע רעד רשפא -- רעטעּברַא ןשעיידיא ןטנעג
 סציטַאּפמיס טימ טסילַאיצַאס רעשיסּור ַא ; ןדיי ןשיװצ ןימ
 .טילָאּפָאמסָאק ַא ךוּת ןיא ןּוא "קלָאפ ןשיװַאלסלַא, ןרַאפ
 ןופ רענייא ןרעװ ּוצ ןעוועג טרעשַאּב זיא םיא דָארג ןּוא
 .ןייארַאפ ןשידיי םענּופ רעדנירג יד

 רעוט רערענָאיצּולַאװער רעשיסּור רעטנַאקַאּב רעד
 טעּברַאעג ךױא טָאה סָאװ ,(ןיזּורג ַא) ווָאזעקרעשט .ח
 ,ויִרּב ַא םענייז ןיא טלייצרעד ,!דָאירעּפװפ ןיא טלָאמעד
 ,לּפעשטייו ןיא טעּברַאעג ןּוא טּבעלעג טָאה רעּפַאס, זַא
 עשיטסילַאיצָאס עטשרע יד טריזינַאגרָא טָאה רע ּואװ
 -רַאפ םעד -- טניימעג) "רעטעּברַא עשידיי ןּופ עּפורג
 ףיט, טָאה ,רעטיײװ ווָאזעקרעשט טּביײרש ,רעּפַאס .6 (ןייא
 ךיז טָאה רע ןכלעװ טימ ,"ןענַאמרעּביל ןיא טּביױלגעג
 םיא טָאה ןּוא ,'דָאירעּפװ, ןּופ עיצקַאדער ןיא ןּפָארטעג
 :סיוא רעטעּפש טעװ זנּוא .טעּברַא רעד ןיא ןגיוצעגנײרַא
 דָאּפיטנַא רעד ןעװעג זיא רעּפַאס זַא ,ןעעז ּוצ ןעמּוק
 ןייז ןרָאװעג רעטעּפש זיא ןּוא ןענַאמרעּביל ןּופ

 ,5 ןייארַאפ ןיא רענגעק .רעפרַאש
 ןיא ןּפָארטעג ןַאמרעּביל ךיז טָאה ןרעּפַאס רעסיוא

 םעד טימ ,"דָאירעּפװ, ןּופ עיצקַאדער ןיא עקַאט ,ןָאדנָאל
 =נע דלָאג רַאזַאל דנַאלסּור ןּופ טנַארגימע ןשיטילָאּפ
 :עגנָא טרעװ רע יװ ,סּורַאצַאל.רזעילא) רַאזַאל .גר עּב
 ּוצ ןױש ןיא רעכלעװ ,גרעּבנעדלָאג ('סקנּפ, ןיא ןפור
 טַאהעג ןיוש טָאה ,רָאי 30 טלַא ןעװעג טייצ רענצי
 :געגנַאגרַאפ ערענָאיצּולָאװער עכייר ץנַאג ַא ךיז רעטניה
 י טילימַאפ רעשידיי רעמּורפ ַא ןּופ טמַאטשעג טָאה רע .טייה

 ןּופ גנּוסירגַאּב א ךיוא ןעװעג 1 הנא ןּוא יקסוועלּבּורװ ,סלעגנֶע ךירדירפ

 .ןסקרַאמ לרַאק

 ףטרָאד(

 ןּופ װיכרַא (2

 .1876 רַאונַאי ןט1 ןּופ ווירּב סרעּפאס

(1908) : 

 ןוֿפ טײקיטעט רעד עגונב ןטײקכעלטקניּפמּוא טקינײא טלַאהטנַא ווירּב רעד

 ווירּב סװָאזעקרעשט ,"דנּיּב.

 ןיא ןיקמּורפ .ּב ײַּב טריטיצ ךױא טרעװ .ןרעּפטס ןּוא ןענאמרעּביל

 .(1911) "אנירַאטס .רוועי, ןיא לקיטרַא םענעזיװעגנָאנביױא ןייז

 ,יק סװע ש טני װ .מ ; ךיוא עז ןרעּפַאס ןגֶעװ (3

 .רעדניּבכּוּב ַא ןעװעג רע זיא ןיקסוועשטניװ טיול ; 155 .ז

 ,וו"צד
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 טָאה ,(קסװַאלּפָאּפ לטעטש םענּופ) עינרעּבּוג רענָאסרעכ ןיא
 ,לוש-ןיֹורק רעשידיי ַא ןיא רעטעּפש ,רדח ןיא טנרעלעג
 =רעטעּפ ןיא רעטעּפש ןּוא עיזַאנמיג רעסעדָא ןיא םעדכָאנ
 רע זיא 1869 רָאי ןיא .טּוטיטסניא ןשיגַאלָאנכעט רעגרוּב
 רעטשרע רעד ןיא ןעמענלײטנַא רַאפ טריטסערַא ןעוועג
 -רַאפ ,גרּוּברעטעּפ ןיא עיצַארטסנָאמעד:ןטנעדּוטס רעסיורג
 ןפָאלטנַא רעכערּברַאפ רעשיטילָאּפ סלַא ןרָאװעג טקיש
 ןיפ ג ךיריצ ןיא טצענַאּב ךיז טָאה ןּוא דנַאלסױא ןייק
 טָאה רע ןּוא טקישעגסױרַא ײצילָאּפ יד םיא טָאה טענַאד
 :עג טָאה רע ּואװ ,עװענעשז ןיא טּבעלעג רָאי עכעלטע
 יד ןּופ יײרעקּורד רעשיסּור רעלַאגעלמּוא רעד ןיא טעּברַא
 רע זיא 1876 רָאי ןיא .רעצעז םלַא "סעצוָאקיַאשט;,
 רעד ןיא ןטעּברַא ּוצ ידּכ ןָאדנָאל ןייק ןרָאפעגרעּבירַא
 ןעװעג זיא גרעּבנעדלָאג .7 ,'דָאירעּפװ, ןּוּפ יירעקּורד
 דנַאלסּור ןיא ןרענָאיצּולָאװער-ןדיי עטשרע יד ןּוּפ רענייא
 ,טנַארגימע רעשיטילָאּפ רעשידיי רעטשרע רעד רשפא ןּוא
 ןעמָאנ ַא טַאהעג ןיוש רע טָאה ןָאדנָאל ןייק קידנעמּוק
 .יפַארגָאיּבָאטױא ןייז ןיא .רענָאיצּולָאװער ןטנַאקַאּב ַא ןּופ
 .רעד ,ןשטייד .ל טקישעגּוצ טָאה רע עכלעװ ,ץיטָאנ רעש
 ךיז טָאה ןָאדנָאל ןיא ןעװעג ןיּב ךיא ןעװ, :רע טלייצ
 .לַאיצָאס ןּופפ עגיל עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא טעדנירגעג
 רעשישטייד רעד ןעװעג זיא סלעגנע ּואוו ,!ןרענָאיצּולָאװער
 ,ךיא ןּוא ,רעשיזיוצנַארפ רעד -- (4 ערַאגַאסיל ,רַאטערקעס
 טרָאד .רעשיװַאלס רעד -- דיי ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ
 לארעגעג רעטמירַאּב רעד ךיוא ןעמוגעגלײטנָא ּוליפַא טָאה
 ןטסערג םעד ןּוא יקסוועלּבּורװ ענּומָאק רעזירַאּפ רעד ןּופ
 טעדליּבעג ןּבָאה עיצקעס רעשיװַאלס רעד ןּופ לייט
 ,רימ ּוצ ןענַאטשענּוצ זיא יקסוועלּבּורװ רעּבָא .ןקַאלָאּפ
 ?ערקעס רעשיװַאלס רעד ןייז ּוצ ןעמּונעגנָא ּבָאה ךיא ןּוא
 ןפױא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עגיל עקיזָאדיד .(:"רַאט

 : .רַאנּומָאק רעשיזיוצנַארפ רעטנַאקַאּב רעד (4

 ןשיסּור ןטנַאקַאּב ןטימ ןשימפיונוצ טינ) ןגרעּבנעדלָאג .ל ןגעװ (5

 ןרעטנּוא ,ןרָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעװ ,גרעּבנעדלָאב ירָאגירג טסירָארעט

 .טסּבלעז ןעגנַאגַאּב עא ןּוא רָאטאקָאװָארּפ א ,ןעמרַאדנַאשז יד ןּופ קּורד

 ףעשידי רעטשרע רעד ,ש טײד ,ל ןּופ לקיטרא םעד עז (דרָאמ

 עז .יאמ ,1913 (קרָאיינ) "טפ גּוקּו צ, ?"דנַאלסּור ןיא רענָאיצּולָאװער

 ;שיסּור ןיא ךּוּב סשטײד ,ל ךיוא

90 ,1923 

 ןּופ תונורכז יד ךיוא עז

 ,םסתפ 6מקספמ 8 מץעססאפא

 םסּפסתוסטאסממסא תפענאסטמע , 1. {+ !םסקתעמ

 ףסוש, ןיֵא ןגרענעדלאג ןגָעװ ָאענָאי ד

 .ָארּב רעשידיי רעד ןיא ךיוא טקּורדעגרעּביא ,ויפרּת רייא זײט ןּופ "רבדל

 ,("גנויירפַאּב, ,לרַאפ ,עשרַאװ) "םזילַאיצָאס ןשידיי ןּופ ּביֹוהנֶא רעד, רּוש

 : ןגרעּבנעדלָאג .ל ןּופ לרֹוג רעקידרעטַײװ רעד זיא טנאסערעטניא

 2רַאפ ןיא טניואװעג טָאה ןּוא ןָאדנָאל טזָאלרַאפ רע טָאה 1877 ּביוהנָא

 ּוצ טרעװילעגסיוא עינַעמּור םיא טָאה 1891 רָאי ןיא ,רעדנעל ענעדײש

 ןעגנירעדגַאװ עגנַאל ךָאנ ןּוא ןפָאלטנַא גע ןּופ זיא רע רעּבָא הנַאלסּור

 ןרָאי ןעצ טנױאװעגּפָא טָאה רע ּױאװ ,קרָאי=ּנ ןיא טצעזַאּב ךיז רע טָאה

 טעדנירגעג ןרענָאיצולָאװטר עשיפיר ץֹרעדנַא טימ םענייאניא רע טָאה ָאד
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 ,דנַאטשּפיױא ןשילױּפ םעד ןגעװ גניטימ ןטנָאמרעדנּבױא
 ןטָארטעגסױרַא גרעּבגעדלַאג ךיוא ןזיא גניטימ םעד ףיוא

 ,ןקַאלָאּפ יד ןויוועגנָא טָאה רע רעכלעװ ןיא ,עדער 8 טימ

 ןיוש זיא סעיצולָאװער עשיטילַאּפ ןּופ טייצ יד, זַא
 ןרענַאיצולָאװער ןייז טיול זיא גרעּבנעדלַאג .ל .(6"ייּברַאפ

 רעּבָא .טעּברַא רעשידִיי ןּוא ןדיי ןּופ טייו ןענאטשעג רבע

 ויא ןרעּפַאס ןּוא ןענַאמרעּביל ןופ קּורד ןרעטנוא אמתסמ

 םענּופ ןרָאטַאיציניא יד ןופ רענײא ןרָאװעג ךיוא רע

 .רעטיזרָאפ ןייז ןעװעג ּוליפא טּפָא ץנַאג זיא ןּוא ןייארַאפ

 ןשיװצ טרעװ רוט עטנַאמרעד ײרד יד רעסױא
 ַא-רעגײ װ יאּול ךיא טנָאמרעד רעדנירג יד
 ןלַאגעלמּוא םענופ רצנייוו .ל רעקיּבלעזרעד זיא סָאד .רעלשיט
 ןענַאמרעּביל טימ םצנייאניא זיא רעכלעװ ,לזיירק רענליוו
 ןוא רענייװ .דנַאלסױא ןייק ןּפָאלטנַא ןשטיוועלעדנוז ןּוא
 ּאװ ,ןָאדנָאל ןיא ןרָאפעגקעװַא טלָאמעד ןענייז ןַאמרעּביל
 רע טָאה רעטעּפש .רעטעּבוַא ןַא ןרָאװעג זיא רענַײװ
 :רעד ןָאסלעכָאי יװ ,ןּוא דנַאלגנע ןיא טריזילַארּוטַאנ ךיז
 טיײצ רעד טימ רע זיא ,1918) תונורכז ענייז ןיא טלייצ
 ,טטַאטשרַאװ-לּבעמ ןסיורג ַא ןּופ רעמיטנגייא ןַא ָאד ןרָאװעג
 טליּפשעג ךיױא טָאה ןייארַאפ םעניא עלָאר ענעעזעגנָא ןא
 ךיוא טָאה רעכלעװ ,ןּוָאט ס קיז ײ א רעדיײנש רעד
 ןיָאטס זיא רעטעּפש .טנעגילעטניא ןַא רעירפ ןייז טרעקעג
 סיקסװעשטניװ ןּופ רעטע:רַאטימ רעװיטקַא ןַא ןרָאװעג
 רעדנירג יד ןּופ רענייא--1885 ןיא ןּוא (ס"לדיא ןשיליוּפ
 .ןָאדנַאל ןיא "טניירפ רעטעּברַא , םענּופ

 ,ןילַא ןעוועג טינ ןַאמרעּביל ןיא ,ןעצז רימ יװ

 עשיטילָאּפ ןרעװילסיוא ןגעװ טַאטקַארט םעד ןגעק עגיל עשיסּור, יד

 רַאּפ ןָאטעגפיוא ליפ רעַײז טָאה סָאװ ּוצ רעכערּברַאפ

 רעדיװ ךיז רע טָאה רעטעּפש .ןטנארגימע עשיטילָאּפ ץשיסּור יד

 ןּבעל ןַײז ןּוּפ ףוס ןויב ןּבילּבראפ זיא רע ּואװ ,ןָאדנָאל ןיא טצעזַאּב

 רעד ןּוא רַעדנירג יד ןופ הענײא ןעװעג ַאד זיא רע ,(1916 רָאי ןיא)

 ףעשיסור א -- "עטערּפ רעשיסּור רעיײרפ רַאפ דנָאפ , םענּופ רעטלַאװרַאפ

 ,ןבאגסיוא ערענָאיצילָאװער יײר עצנַאג א ןּבעגעגטױרַא טָאה סָאװ ,גאלראפ

 סגרעּבנַעדלָאג

 ,"דגַאלסּור

 זיא ןלארַאפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידײ םעניא לײטנָא

 םַעד ןיא .טײקיטעט רערענָאיצולָאװער ןייז ןיא דָאזיּפע ןַא רָאנ ןעװעג

 (6 ןוא 5 ,4 ,3 .מּונ ,1924 עװקסָאמ) ,6810724 0088" לַאנרושז

 ןגעװ לטיפטק טעניא ;ןגרעגנַעדלָאג ,ל ןֿפ תונורכז יד טקירדעגּפט ןענַײז

 .יאראפ ןפידיי םעד ןגעװ טינ ןיטּולחל רע טנָאמרעד ןָאדנָאל

 1) ,םתסקס ת", ןַאפ 28 6

 ,מיב ,1918 ,,םוגּתסס" ןיא תונורכז סנָאסלעכָאי .װ : (2

 }עו לוײרק רענליװ םעד ןיא לײטנָא סרענײװ ןגַעװ .(25--53 .) 3

 ןיא לקיטרַא רעטריטיצ רעירפ רעד ,ןָאק סחנּפ

 טנָאמרעד (172 .ז ,ו"צד) יקסװע ש ט גי ךיוא ,(8 דַארגגינעל)

 1879 ןיא ןָאדנָאל ןַײק ק"דנעמּוק זא ,ּתונורכז ענייז ןיא

 ,ענליה ןּופ רָענַײוַו רעלשיט םעד ןענו עג רעגנעהנָא סנַאמרעּביל ןשיווצ

 ,236 וז ,ו'"צד ,יקסװעש טניװ .מ (3

 *סיּפָאטּפל .,רוועל;

 ָטד רע טָאה

 גנוגעװַאּב רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןּופ ּבױהנָא רעד

 ,ךיוא זיא שיטסירעט
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 יףעּפ עטסטנַאסערעטניא יד ןעװעג סיוװעג זיא רע רעּכָא

 זיא רע -  רקיע רעד ןּוא ,ןיארַאפ םעניא טײקכעלנעז
 רנּוניימ עטסעפ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג

 וצשידיי רעד ןּופ ןעמרָאפ עקידנעטשבלעז יד ןגעװ

 ּגצּסיוא טּבערטשעג טָאה ןּוא גנוגעװַאּב רטשיטסילטיצַאס

 בָאה לָאו סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןייארַאפ םענופ ןטענק
 פינ ךיז טָאה סע סָאװ ,סָאד .ףּוצרּפ ןשידיי םענעגייא ריא

 יּב טָאה ,טלַאװעג סע טָאה רע יװ ,ױזַא ןטצנק ןזָאלעג
 ַאד טװּורּפעג טָאה רע .טּומ םעד ןגָאלשעגּפָא טינ םיא
 יז ךרּוד -- ןגעװ ערעדנַא ףיוא ליצ ןייז ןעגנאלרעד ּוצ

 נָאװ ןבעו ,טנגּי רעשידיי רעד ּוּצ ףורפיוא רענָאדנָאל

 ןלא "תמאה, םעד ךרּוד רעטעּפש ןּוא ,ןדער ךַָאנ ןלעוװ רַימ

 עקנַאדעג סנַאמרעּביל סָאװ ,ףױרעד טקיקעג טינ ,ןיװ
 יַאֹּב ןעװעג זיא רע סָאװ ,תוריּתס טימ לופ ןעװעג ןענייז

 ןּוא רעשיליּכשמ:שיאצרּבעה ש ןּוכ ,תומשנ ייווצ ןּופ טשרצה

 רעד ןעוװעג ךָאד רע זיא -- ,רעשיטילָאּפָאמסָאק:לַאקידַאר א
 ןיֿפ שטנעמ ַא ןעװעג זיא רע .ןיארַאֿפ םעגיא 'היחה חּוּר

 ,שינעטנעק ליפ טימ ,גנגּואווש ןסיורג ַא טימ ,ןליוו ןקרַאטש

 ןופ רּבחמ רעד ,שיאערּבעה ןיא טסיליטס רעדנצנעלג ַא

 ןיא ןּבעל ןשידיי םענּופ ןטכיזרעּביא עטנַאסערעטניא ייר א

 ?דָאירעּפװ, םעניא טקּורדצג םינַאנַא טָאה רע סָאװ ,דנַאלסּור

 עלָאר עסיורג ַא ןליּפש ּוצ ןפּורַאב ןעוװעג זיא רצ ןּוא --

 רעד ןיא טָאּה רע יװ ,ערצסערג א רשּפא ,ןייארַאפ םעניא

 ,(4 טליּפשעג ןתמא
 ךיז טפיפ עינָאלָאעדיא סנַאמרעּביל ןּופ העּפשה יד

 ןה ,ןײארַאפ םענּופ רעטקַארַאכ-דנּורג םעניא ןה ץרַאטש
 ַא ןעװעג זיא ןַאמרעּביל .םיטרּפ עכעלרעסיוא ךס ַא ןיא
 רעד טָאה םיא ץנַאדַא ןּוא -- טטיאערּבעה-טסילַאיצָאס
 םיּתסילַאיצסה תדגא, ןעמָאנ םעד ןעמּוקַאּב ןײארַאפ
 ןּבעגעג ןעמָאנ ַא רע טָאה ךּוּב-לָאקָאטָארּפ םעד ;"םירבצה
 =רעטעּברַא ןטעדנירגעג םעד ,"םיּתסילאיצסה תדגַא סקנּפ,

 לעב לּכ םירבה, ןעמָאנ םעד טכַארטצנּוצ רע טָאה ןָאינּוי

 ןיא ןּבירשעגנָא רע טָאה ןייארַאפ ןּופ ןטּוטַאטס יד ."הכאלמ
 טעז סָאד -- שידיי ןיא טצצעזעגרעּביא ךָאנרעד) שיאערּבעה

 ןטוטַאטס יד ןיא :ףטסקעט יד טכײלגרַאפ'מ ןעװ ,ןעמ
 "לארשי.ינּב ידילי ונחנא , :טליײטעגסיוא לעיצעּפס רע טָעה

 :קַארַאכ ,(טסקעט ןשידיי םעניא - "רעדניק עשידיי רימ;)

 ןטּוטַאטס ,ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא זַא
 :ָאמרעד ּוצ טלעפרַאפ טינ לָאמנײק רע טָאה ןפורפיוא ןוא
 רוא , םעד ,לשמל ,ל"גפ) חּול ןשידיי ןטיול עטַאד יד ןענ
 ףורפיוא םעניא "טכַאנ ּוצ תּכש ,ו"לרת"ה לולא יז םויל
 ,גניטימ-רעטעּברַא םּו

 ןוא שיאערּבעה ,שידַײ ןיא) ןענַאמרעּביל ןגעו רּוטארעטיל יד (4

 ןיא ָאד ןָא רימ ןוײװ ןלעװק עטסקיטכיװ יד ;עסיורג ץנַאג א זיא (שיסּור

 רָעטַײװצ רעד ןיא) ןריוּבעג ןאמרעּביל זיא ,טנַאקאּב יו -- :תורעה יד

 ןעּברַאטסעג { צינרעּבוג -ענדָארג ,ַאנּול ןיא (ןרָאי רעק 40 יד ןופ טפלעה

 ,1880 ןיא ,עקירעגט ןיא (דרָאמטספלעז ןגנַאנאּב)
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 רע .םיטרּפ יד ןּופ רעטייוו ןעגנַאגעג רעּבָא זיא רע
 ,עגַארפ יד ןײארַאפ ןרַאפ טלעטשעג רעטשרע רעד טָאה
 ַאיצָאס עשידי) ןדיי יד ןפרַאד סַארגָארּפ ַארַאפ סָאװ
 ןּופ ,ןלָאז ייז ידכּב רעדנעל ענעדײשרַאפ ןיא ןּבָאה (ןטסיל
 ןּוא ןעלדנַאה 6 ךצלטייהנייא) קימיטשנייא ןענעק ,טייז ןייא
 רעד טימ ןרינָאמרַאה ,טייז רעדנַא רעד ןּופ ,ייז ןלַאז ךָאד
 .ג"ןעניואוו ייז ּואוו ,דנַאל םעד ןיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס
 גנוציז רעקיּבלעז רעד ףיוא רע טָאה םעד ףיוא הבּוׁשּת יד
 רעד ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא זיא'ס תעּב ,טקערידמּוא ןּבעגעג
 .ַאיצָאס ןשיסּור רענָאדנָאל םעד ןצּונסױא ןגעוװ גַאלשרָאפ
 ןכּוז רקיע רעד ןוּומ רימ, :"דָאירעּפװ, ןאגרַא ןשיטסיל
 ,טסּבלעז ונּוא ןיא ףמַאק םּוצ טּפַארק יד
 ןוּומ דניפ ערעזנּוא ןגעק .גנּוקינײארַאפ רעזנּוא ןיא
 ןקריוו ּוצ ןעגנּולעג זיא ןענַאמרעּביל ."ןפמעק טסּבלעז רימ
 רעד ףוא .רעדילגטימ יד ןּופ לייט ַא ףיוא טסייג ןַײז ןיא
 ןטלַאהעג ןיֹוש טָאה ןייארַאפ רעד תעּב ,גנוציז רעטצעל
 טָאה ,ךיז ןעװעטַאר ּוצ ןעלטימ טכוזעג ןּוא הסיסג ײּב
 6 טיוה.רעד-ןַאװ--ןשטייד ענעטָארטעגנײרַא-ײנ יד ןּופ רענייא
 :טימ ןייק ןעמּיקַאּב טינ טעװ ןייארַאּפ רעד זַא ,טגָאזעג
 :ןעמָאנ ןשידײ ַא טגָארט רע ןמז לֹּכ ,רעדילג
 ןּוא "ןײארַאפ-רעטעּברַא רענַײמעגלַא, ןפּורנָא םיא ףרַאד'מ
 ףיא .רעדנעלגנע ליפ ןעמװק ַאּבנײרַא ןעמ טעװ טלָאמעד
 :עג ,רעציזרָאפ ןעװעג זיא סָאװ ,גרעּבנעדלָאג טָאה םעד
 ןדיי יד רעּבָא ,ןטסילַאיצָאס עטּוג ןענייז רַיִמ / :טרעפטנע
 ערעדנַא עלַא ןּופ טרעדנױװעגּפָא ױזַא ןצייטש ןָאדנָאל ןיא
 קיפיולרָאּפ ןסָאלשַאּב ןּבָאה רימ ןּוא ...ןטּפַאשלעזעג
 זיא םיא ןּופ רעטייװ ליפ ."ןדיי ןשיװצ רָאנ ןטעּברַא ּוצ
 םידיסח טנַאמרעּביל ןּופ רענייא ,רענייװ ןעגנַאגעג רעּבָא
 :ןעװעג טינ גנּוציז רעד ףיױא זיא ןײלַא  ןַאמרעּביל)
 :ַאּב ַא עיצַאנ עדעי טָאה -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טָאװרַאפ,
 יװ יווַא ?ןעמָאנ םענעגײא ןייז ןֹוא ןייאראפ ןרעדנּוז
 רעזױא רימ ןליװ ,עיצַאנ ַא ךיוא ןענײז רימ
 .("סָאד ןעּוט ערעדנַא יװ ,ןעמָאנ

 םיּכסמ ןעװעג ןענייז ןייאוַאפ ןיא עלַא טינ רעּבָא
 .גײרַא טָאה ןַאמרעּביל סָאװ ,טסייג ןשיטסילַאנָאיצַאנ ןטימ
 זיא ,ןלָאקָאטָארּפ יד ןּופ ןייטשרַאפ ןעק'מ יװ .ןגָארטעג
 רעקידכוּפיה ַא ןּופ רעייטשרַאפ רעד ןעוועג רעּפַאס שריה
 .קארַאכ טסרעסיוא רעקידנגלָאפ טנַאקַאּב זיא סע .גנוטכיר
 :ַאֹּב תליחּת טָאה ןײארַאפ רעד תעּב : טקַאפ רעשיטסירעט
 . גניטימ-רעטעּברַא ןכעלטנפע ןטשרע םעד ןפּורפיונּוצ טמיטש

 .גנּוציז רעט 0/ רעד ןּופ לָאקָאטָארּפ ,"סקנפ, 4

 ,"שטיײד. א ןעוװַעג טיוה-רעד-ןַאװ תמאּב זיא יצ ,קפס ַא זיא בגא (2

 -שטַײד ַא זיא טיֹוהרעדןַאװ :ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא טנָאטַאּב טרעוו'ס 56

 אמּתסמ ןָעמּוקַצג) גרּוּבמַאה ןּופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,עילימַאּפ ע שיד ײ

 ףןריקנַאג 8 דנאלשטײד ןיא טנַאקַאּב טציא ךָאנ זיא סע !(דנצלָאה ןּופ

 ,טדמשעגּפָא ךיז ןּבָאה ַײז זַא ,ךעלגעמ ;ןעמָאנ ַאזַא סימ עילימַאפ

 ,גנּוציז רעט 27 רָעד ןּופ לָאקָאטָאיּפ (3

 04 גגּונעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןּופ ּבױהנָא רעד

 זַא ,טגיילעגרַאפ ןַאמרעּביל טָאה ,טסּוגױא ןט19 םעד ףִיֹוא

 ןעמ לָאז ,באּב:העשּת ףיוא סיוא טלַאּפ גָאט רעד יװ תויה
 .רָאפ םעד ןגעק .ןגײלּפָא געט עכעלטע ףיוא גניטימ םעד

 ,זנוא ,, : טגָאזעג טָאה ןּוא רעּפַאס ןטָארטעגסױרַא זיא גַאלש

 ןּופ רָאנ ןסייװ רימ ...גָאט רעד ןָא טינ טייג ,ןטסילַאיצָאס

 רעצנַאג רעד ןּופ ךַאז יד ךיילגּוצ זיא עכלעוו ,ךַאז רעזנּוא
 =עג ןַאמרעּביל טָאה םעד ףיוא ."רעמ טינ ןּוא ,טייהשטנעמ

 עשידיי ,זנוא רַאפ באּב:העשּת טָאה קיפיולרָאפ, : טרעפטנע

 ערעזנּוא עלַא רַאפ יװ ,גנּוטײדַאּב עקיּבלעזיד ,ןטסילַאיצָאס

 =ָאס יד ןרעװ טינ טעװ סע יװ גנַאל ױזַא .ןסָאנעג:םַאטש

 עסיורג ַא טייהיירפ עשיטילָאּפ יד טָאה ,עיצּולָאװער עלַאיצ

 ןיא באּב 'ט ןּופ גָאט רעד .קלָאּפ ןשידיי ןרַאפ טייקיטכיוו

 :צהּפָאמּוא רצזנּוא ןריױלרַאפ ןּבָאה רימ ןעווו סָאװ ,גָאט ַא

 ,טציא ויּב רעּבירעד טרעיורט קלָאּפ רצזנּוא ןּוא ,טייקיג
 רַאפ ןּבָאה ָאזלַא ףרַאד סע .רעטרעדנּוהרָאי 18 רעּביא ןיוש

 ןגײלּפָא גנּולמַאזרַאפ יד ןלָאז רימ זַא ,טרעװ ליפ ױזַא זנּוא

 ןעוועג םיּכסמ טָאה טי'הרעמ יד ןּוא ,"גָאט רעדנַא ןַא ףיוא

 יּפֶא גנולמַאזרַאפ יד ןסָאלשַאּב טָאה ןּוא ןענַאמרעּביל טימ

 ןּופ רעמ - טריזירעטקַארַאכ ךירטש רעקיזָאדרעד .(4 ןגײלּוצ

 ,ןעגנומיטש עלַאנָאיצַאנ יד - ןעמַארגָארּפ ןּוא רעטרעוו

 .רַאפ םעד טשרצהַאּב קיניזטסּואוַאּבמוא רשפא ןּבָאה סָאװ

 טָאה ןילַא רעּפַאס טינ .טייהרעמ ןייז -- רעקיטכיר ,ןייא

 ףיא .עיגָאלַאטדיא סנַאמרעּביל ןיא תוקפס טַאהעג רעּבָא

 .טימ רענעטָארטעגנַײרַאײנ א טָאה ןעגנּוציז יד ןּופ רענייא

 טדנעוועג ךיז ,שטיװַאניּבַאר סּוקרַאמ רצכַאמלטיה רעד ,דילג

 ערעװש ,עסױרג ַא טמענרעטנוא ריא, ;רעריפ יד ּוצ

 ןּופ ציטַאּפמיס רעד ןיא רעכיז רעּבַא ריא טַייז יצ .טעּברַא

 טָאה סָאד (5*? רעדנעל ענעדיישרואפ ןיא ןטסילַאיצַאס עלַא

 1 שיטסילַאנָאיטַאנ ּוצ טינ ןייארַאּפ רעד זיא יצ : טניימעג

 זַא ,טסײג םעד ןיא טרעפטנעעג ןַאמרעּביל טָאה םעד ףיוא

 ןטעּברַא ןּוא טסילַאיצָאס רעניימעגלא רעטּוג ַא ןייז ןצק'מ

 .טסילַאנַאיצַאנ ַא ןייז טינרָאג טסײה סָאד ןּוא ןדיי רַאפ

 טָאה שטיװ;;ניּבַאר סּוקרַאמ זַא ,שיטסירעט קַארַאכ זיא בגא

 .ןזָאלרַאּפ ןייארַאפ םעד טזּומעג רעטעּפש

 טדערעג ןעמ טָאה ןיײארַאּפ ןּופ ןעגנּוציז יד ףיוא

 יָאטָארּפ יד ןיא טגָאזעג טרצוו סע יװ ,"שטייד:שידיי , ,שיד"

 רעטעּברַא ןופ ןענַאטשַאּכ זיא סָאװ ,טייהרעמ יד .(6 ןלָאק

 ,טלָאװעג טינ ןּוא ןענַאטשרַאפ טינ שטייד ןייק ןּבָאה ,שממ

 ןעמ טָאה ךורע-הלּוש ןשיליּכשמ ןקיטלָאמעד ןטיול םגה

 רעּבָא טָאה שטייד ּוצ .ײשּפָא ןּבָאה טפרַאדעג שטייד רַאּפ

 ןייק טינ דָארג ,רעּפַאס סרעדנּוזַאּב ןּוא ןַאמרעּביל ןגיוצעג

 ןיא שטייד ןּוא ןענַאטשרַאפ טינ ןעמ טָאה שיסּור -- ליּכשמ

 =ַאיצַאס עטסקרַאטש ןּוא עטשרע יד ןּופ ךַארּפש יד ןעװעג

 סבנּוציז רֶעט 10 רעד ןּופ לָאקָאטָארּפ (4

 ,ןטרָאד (5

 ,גנּוציז עטס 6
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 :יז עטשרע יד ןּופ רענייא ףיוא ןעוו .סעיצַאזינַאגרָא עשיטסיל
 ךצלצּונ ןענייז יצ ,עגַארפ יד ןרָאװעג טקעװרעד זיא ןעגנּוצ
 .רעמ יד ךיז טָאה ,ךַארּפש רעשישטייד רעד ןיא ןגַארטרָאפ
 ,ןגָארטרָאפ עכלעזַא רָאנ ןוָאלּוצ רַאפ טגָאזעגסױרַא טייה
 .עלַא רַאפ זיא סָאװ ,ךַארּפש ַא ןיא ןטלַאהעג ןרעװ עכלעװ,
 יד ,תמא .שידיי ןיא טניימ סָאד ,("ךעלדנעטשרַאפ ןעמ
 ןטלאה ּוצ רעװש ןעװעג זיא ןײארַאפ ןּופ ןטנעגילעטגיא
 זָאיּבמיס ַא ןפַאשעג ןּבָאה יז ןּוא (סשידי ןיא ןגַארטרָאפ
 גניטימ-רעטעּברַא ןפיוא .ןכַארּפש עטעשטעילַאקעצ ייווצ ןופ
 ןּבָאה ,םלוע רעטּושּפ ַא ןעוועג זיא'ס ּואוו ,טסּוגױא ןט26 םעד
 רָאנ ןּוא ,שידיי טדערעג ,ןַאמרעּביל ּוליפֲא ,רענדער יד
 ןטלַאהעג טָאה ,ןזיװעגנָא טרעװ לָאקָאטַארּפ ןיא יװ ,רעּפַאס
 ןייארַאפ ןיפ ןעננּוציז יד ףיוא ."שטייד ןיא , גַארטרָאּפ ןייז
 עשישטייד יד ןטײרּפשרַאפ ּוצ טגײלעגרָאפ רעּפַאס טָאה
 גרעּבנעדלָאג רעּבָא ,?טַאטשסקלָאפ , גנוטייצ עשיטסילאיצַאס
 -עּברַא עשידיי יד ןּופ עסַאמ יד, זַא ,ןזיװעגנָא םיא טָאה
 ףיוא .(3"ךַארּפש רעשטייד רעד טימ טנַאקַאּב טינ זיא רעט
 עיסּוקסיד ַא ךָאנ ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא גנּוציז ַא רענייא
 .יז עכעלטע טימ ."גנוטייצ עשטייד:שידיי, ַא ןּביײרשּוצסױא
 -ייוו ;ןעמּואושעגפיוא רעדיװ עגַארפ יד זיא רעטצּפש ןעגנּוצ
 ,טַאלּב שידיי ַא, ןּביירשסיוא לָאזמ ,ןענַאטשַאּב זיא רענ
 .י'רעדילגטימ ליפ ןעמּוק ןלצװ ךרּודַאד
 רענילרעּכ םעד רעסעּב טגיילעגרָאפ ןּבאה רעדיװ ערעדנַא
 טזָאלעגסױא .(וטַאלּב-ײטרַאּפ ַא זיא'ס לייװ ,,"סטרעװרָאפ ,
 עשילגנע ןייא :ןעמּוקַאּב טָאה ןייארַאפ רעד זַא ,ךיז טָאה
 עשיסּור ןייא ןּוא ('סטרעװרָאּפ,) עשישטייד ןייא ,גנּוטיײצ
 ףוס לֹּכ ףוס ןעמ טָאה גנּוטייצ עשידיי } .(?"דָאירעּפװ,)
 .(?ןּבירשעגסיױא טיג

 ףײארטפ םעד ןגעצק ףמַאק רעד .ןש

 .גנַאגרעטנּוא ןײז

 :עג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטסילַאיצָאס עשידי יד
 .עגסיוא טינ ןּבָאה ,ןּבַאגפױא עטיירּב ּבױהנָא םייּב טלטש
 ןיא ןּבילּבעג ןענייז יז ןמז לֹּכ .תוחוּכ ערעײז טנכערעג
 :סיוקע קיאּור טנעקעג יז ןּבָאה ,זיירק םענצסָאלשעג רעייז

 .גנוציז עט6 (}

 :(1880 רָאי םעד עגונּב) תֹונורכז סיקסוװעשטניו .מ ל"גפ (2

 ץקידנעכּוז ,טסגרע ,רענדערפהשעמ ןדער ןעמּונעג ךיא ּבָאה רעּבָא םיוק.

 ךיא געלפ ..שטַײד=ךיוה ןיא ןלַשפנײרַא ךיא געלפ ,ןזײװַאּב ּוצ סָאװטע

 שטַײד ןשימ ןעמענ געלפ ןּוא טינ ךימ טײטשרַאפ םלוע ןײמ זא ןּפַאכ ךיז

 ,(187 ,ז) "שידי טימ

 ,גנוציז רֶעט 8 רעד ןּופ לָאקָאטָארּפ (3

 .27 ןּוא 25 ןעגנוציז (4

 ּבלַאה ַא רַאפ ןיאראפ ןּופ טכירַאּב סנַאמרַעּביל ,יסלנפ. עז (5

 .רָאי

 ןײאדט5 רעד טאה גנוטײצ עשידיי עקיסַאּפ עבלעוו ,בגא 66

 {ןּבַײרשסיוַא טלָאמעד טנעקעג ךפלטנגיײא

 26 גנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןּופ ּביֹוהנָא רעד

 טירט ןרעטַירּב ַא טכַאמעג ןּבַאה יז רָאנ יװ רעּבָא ,ןריט
 ןסױטשעגנָא ךיז ייז ןּבָאה - סַאג רעד ףיוא סױרַא ןּוא
 ײװ ןפרַאש םעד ףיוא :תועינמ עטסנרע רעייז ייר ַא ףיוא
 ףיוא ,סרעטסיימ יד ,םיטַאּבעלַאּב יד דצמ טנַאטשרעד
 ןדיי עשילגנע יד ןּופ ןזיירק עלעיציּפָא יד דצמ תופידר
 טײקיטליגכילג רעד ףױא -- רעקיטכיװ ךָאנ סָאװ -- ןּיא
 .רַא רעשידיי רעד דצמ גנּואיצַאּב רעשירענגעק ּוליִפַא ןּוא
 : .אפוג עסַאמ:רעטעּב

 טָאה טעדנירגעג ךיז טָאה ןייארַאּפ רעד יװ ךיילג
 ןטנעמעלצ עכלעוו ףיוא ,עגַארפ יד ךיז רַאפ טלעטשעג רע
 סלַא ןרעװ ןעמּונעגנָא ןענעק יצ ,ןציטש ךיז ןעמ ףרַאד
 ? תוכאלמ:ילעּב עניילק ןּוא רעלדעּפ ךיוא רעדילגטימ
 .קיטש רעדָא-ןיול רָאנ זַא ,ןרָאװעג ןטָאלשַאּב זיא תליחּת
 ןּוא "רעטסיימ , ןייק טשינ רעּבָא ,עטלעטשעגנָא ,רעטעּברַא
 טלדנַאהַאּב רעדיװ עגַארפ יד זיא רעטעּפש .(ז"רעלווערט,
 ןיא ןענעק לעיּפיצנירּפ, זַא ,ןסָאלשַאּב טָאה'מ ןּוא ןרָאװעג
 רעד ןָאק ךָאד ,סרע:סיימ ןייק ןייז טינ טפַאשעזעג רעד
 רע סָאװ ,ןענָאזרעּפ ענעי רַאפ םַאנסיוא ןַא ןכַאמ ןיײארַאפ
 רעד .(5'םזילַאיצָאס ןּופ רעגנעהנַא עיירט סלַא ,ייז ןעק
 ףיוא .רעטעּברַא יד ןריזינַאגרָא ּוצ ןטָארטעגּוצ זיא ןיירַאפ
 ןפּורפונּוצ ןגעו טדערעג טרעװ ןעגנּוציז ייר רעצנַאג א
 טָאה ןייארַאפ רעד .גנּולמַאזרַאֿפ-רעטעּברַא עכעלטנפע ןַא
 ןשידי ןטקּורדע ג ַא טימ םעד ןגעװ טדנעװעג ךיז
 ר צ טש ר ע רעד זיא סָאד .רעטצּברַא .יד ּוצ ףּורפיֹוא
 ןיא .(עלימיסקַאפ עז רעטעּברַא עשידיי ּוצ ללכּב ףּורּפיױא
 'רעטייּברַא עשידיא ריפ גניטימ-קילּבּוּפ,/ ףּורפיוא םעד
 זיא סע קיטיונ יװ ,טרעלקרעד רעטרעװ עטּושּפ ןיא טרעװ
 .יריי ערעזנּוא ייּב, :ךיז ןריזינַאגרָא ּוצ רעטעּברַא יד רַאּפ
 .מּוא רעזנּוא ןּופ :'תודחא ןייק ָאטינ זיא רעטעּברַא עש
 םעד ךיז ףיֹוא ךָאנ ןדָאל ןּוא ןילַא רימ ןדייל טייקינייא
 טפּור ףּורפיֹוא רעד ."רעטעּברַא עשילגנע יד ןּופ סַאה
 :לעזענ, ַא ןדליּב ּוצ ?לעזעג:רעקרעװדנַאה ןשידיי ןדעי,
 ןּוא קיטכיורָאפ ױזַא ."רעקרעװדנַאה ײלרעּלַא ןּופ טּפַאש
 :גײרַא טכּוועג ןעמ טָאה ךַארּפש ועכעלדנעטשרַאּפ ַא ןיא
 םעד זַא ,ךיז טליפ סע .רעטעּברַא ןשידי םעד ןעיצּוצ
 רעֶכלעװ ,ןַאמדעּביל טינ ט?עטשעגפיֹונּוצ טָאה - ףּורפיֹוא
 ןּבירשעגנָא) ןטסעפינַאמ עכיֹוה ּוצ השלּוח ַא טַאהעג טָאה
 רָאנ םיא טָאה ןַאמרעּביל ,לַאטנעזָאר טָאה ףּורפיֹוא םעד
 .(טריגַאדער

 לעסנַאמ ,לָאה דנַאלטעז ןיא זיא טסּוגיֹוא ןט26 םעד
 ןענײז סע ןכלעװ ּוצ ,גניטימ רעד ןעמּוקעגרָאפ ,טירטס
 ןעמ טָאה טדערעג .רעטעּברַא טרעדנּוה עכעלטצ ןעמּוקעג
 :נָאל ןיא רעטעּברַא ןשידיי םענּופ עגַאל רעד ןגעװ ףרַאש
 רעטרעװ יד .ףמַאקןסַאלק ןגעװ קיטכיזרָאפ ןּוא ןָאד
 ןיֹוש ןענייז - ןּוָאטס טגָאזעג טָאה - "לארשי לֹּכ םירבחא

 גנוציו ע0:2 יד ךיוא עז ;גוציז רעט20 רעד ןּופ לָאקָאטָארּפ (7

 ,גנוציז ץט12 (8



 ויש ןישיי יי יז יב

 ננימימ-קילבכופ
 .רעטייברא עשידריא ריפ

 טוטעמוא ךיז ןעדניפעב רעטייברא איד זא ,טננאקעב זיא סע
 ןענעידרעפ אוצ ןא יז טמוק .רעווש רעייז ןוא עגאל עניריורט ןייא ןיא
 ןופ ןעבעל רעד ךױא ויא סע רעװש איו רעבא .טיורב לקיטש רעייז
 טצראוושראפ רהעמ טייוו רעטייברא עשידיא רעד טרעװ , רעטייברא עללא
 ומ דיא רעד .ןאדנאל .ןיא רעיח ךאנ טרפב ןוא , ענירביא עללא סלא
 ,טסירק רעד סלא טלהאצענ רעגינעו טמוקעב ןיא ןעטייברא ןעדנוטש רחעמ

 ןענייז רעטייברא עשידיא איד לייו ?אז סע טזיא סוראוו ןוא
 רק איד ,ערעדנא עללא איו ךיז רעטנוא טגינייארעפ יוזא טינ
 זיא דנאלגנע ןיא רעיה ,ןעטפאשללעזעג אוצ טנינייארעפ ןענייז רעטייברא
 'רעשייברא עדנעזיוט ןופ ןײארעפ ןײא ,פנאינוי סעדארט איד אד
 ךיז ןעטלאה אייז סאוו , ןענאיססעפארפ ענעדעיפרעמ ןופ ןעטמאטללעזעג
 ,ערעייז ןופ ןעקקירדרעטניא שנ ךיז ואל ןוא .ןעממאזוצ טסעפ .עללא
 'ןיא רעטייברא .עשידיא ערעזנוא אייב רעבא ; רעטסיימ ןֹוא ןעטנאקירבאפ

 אייז איו ןעקקירד זנוא רעטסיימ איד ןענעק רעבירעד , תודחַא ןַיק אטינ
 קי טי ןוא ןייללא רימ ןעדייל טייקנינייאנוא רעזנוא ןופ  .ןעלליוו
 ,זנוא ןעגידלושעב סאוו רעטייברא עשילגנע איד ןופ טסאה סעד ךיז
 ןעוהט ןחאל רעגינעו ראפ ןוא טייצ רחעמ ןעטייברא דימ סאו םעד ךרוד
 .ןעדאפ ןייא ךוא אייז רימ

 ווא גנולממאזרעפ עכילטנעפפא ענייא ןעממאזוצ רימ ןעפור סוראד
 יסקרעוודנאה ןעשידיא ןעדעי ןײא וצאד טסכילפפאה ןעדאל
 איד ןרעססעברעפ אוצ איו ןעטלאח .אוצ חטאר ןעממאזוצ סוא ,ללעזעג
 ןייא ןעדליב אוצ ןוא רעטייברא עשידיא ערעזנוא ןופ ענאל
 .ןייז סאו ,רעטייברא רעדעי וא ,ןעפפאח רימ  .רעקרעוודנאה ייליעללא ןופ

 לייחטנא טזהיא זיא

 ןוא ןעססערעטניא-רעטיי יא טען יע עמ ניי
 .גנולממאזרעפ רעד יי א לא

 ליה לולא 'ז טײל .וא ןיז טעװ
 רחוא "נא םוא יי פ תבש 8 אי 96)
 יט טו = 61 ,ללאה ויי

 = 9 5* )* ,םירבעה טי

 8 'קטפז 10 אז היזיזא
 0 םעטשש 28 צ ישא א א יי ןפוא כוש ,

 נצמ תמ המזפ 4
 7זדואאס או פו שאואפזו} 6000 זו 05
 סח ס8/וװז08) יטקט51 26; 1876 54 8 ס'01008 !ח וו ?עסחוחק.

 1876 טסּוגױא 8 ,ןָאדנָאל ,רעטעּברַא עשידיי ּוצ ףּורפיוא רעטקורדעג רעטשרע

 (ןילרעּב ,'דנּוּב, ןּופ זיכרַא)

 (סיורג-לַאניגירָא)
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 יד ןּופ ןסערעטניא יד ,ןגיל רעּבָארג ַא ןרָאװעג טציא
 :ָאר .ןדיי ייּב ךיוא ןדיישרַאפ ןענייז עמערָא ןּוא עכייר
 ףיוא טלעטשעגּפָא לעיצעּפס ךיז ןּבָאה רענייװ ןּוא לַאטגעז
 יַאס ,ןָאדנָאל ןיא רעדינש עשידיי יד ןופ עגַאל רעד
 ןּוא גָאט:טעּברַא ןלַאמרָאנ ַא רַאפ ףמַאק ןפיא -- רעּפ
 ןּוא ןײארַאפ:רעטעּברַא ןַא ןדנירג ּוצ טײקיטױנ רעד ףיוא
 יד טָאה םלוע רעד  .טעּברַא העש 10  ןריפנייא
 -רעד .ןעמּונעגפיוא םערַאװ ןּוא ןענַאטשרַאפ סעדער עלַא
 ּוליִפַא רעדָא ,קיטליגכײלג ךיז רע טָאה רעּבָא רַאפ
 ,ןעעז ןלעװ רימ יװ ,טייקנדירפּוצמּוא רעסיוועג ַא טימ
 יא ענײז ּוצ ,ןענַאמרעּביל ןּופ עדער רעד ּוצ ןגױצַאּב
 ענײז ּוצ ןּוא "קילּבוּפער-רעטעּברַא, ןַא ןגעװ ןעײד
 עיטַארקָאטסירַא רעשידיי רענָאדנָאל רעד ףיוא ןלַאפנָא
 םעד ןיא עמעט עקױָאדיד .עדנײמעג רעד ףיױא ןּוא
 ןוא דמערפ ןעװעג ךָאנ "לעועגירעקרעװדנַאה ןשידיי,
 גניטימ ןפיוא ךיז ןּבָאה ךָאד .ןעמּונעג טינ םיא טָאה
 =טש יד ,רעטעּברַא 80 ןייארַאפ םעיינ םעניא ןּבירשרַאפ
 טרעהעג ךיז ןּבָאה סע ,ענעּבױהעג ַא ןעװעג זיא גנּומ
 זיא סָאד -- "!טרעטסײמ יד טימ רעדינ, ןעיירשעגסיוא
 ןוא עיצַארטסנָאמעד:רעטעּברַא עשידיי עטשרע יד ןעועג
 ריי ייּב ןייזטסּואוװַאּב-ןסַאלק ןּופ קּורדסיוא רעטשרע רעד
 ןָאדנָאל ןיא רעטעּברַא-ןיול עש

 ןט12 ןּופ גנולמַאזרַאּפ רעד ףיוא ,םעדכָאנ ךיילג
 ןטָארטעגּוצ ןייארַאפ ןּופ רעריפ יד ןענייז ,רעּבמעטּפעס
 -- שיטקַאפ ,"טפַאשלעזעג:טפַאשקרעװעג, יד ןריזינַאגרָא ּוצ
 =צריקרַאפ ַא :םַארגָארּפ רעקידנגלָאפ טימ ,ןָאינּוי-רעדײנש ַא
 ןּופ גנודנירג יד ןּוא ףליה עקיטייזנגעק ,גָאט-טעּברַא רעט
 יִצלֲאּב יד ןענייז ָאד רעּבָא .ָארּויּב-סגנולטימרַאפ-טעּברַא ןַא
 .סיורַא ויטקַא ,הנּכס יד טריּפשרעד ןּבַאה סָאװ ,םיטַאּב
 רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ ,ןטסילַאיצַאס יד ןגעק ןטַארטעג
 :ָאק ַא רַאפ סָאװ ,"תמאה, ןיא לקיטרַא םענּופ ןעעזעג
 יד רעּביא סרעטסיימ יד טַאהעג ןּבָאה סע טכַאמ עלַאסָאל
 ןעװעג ןענײז יז .לּפעשטײװ ןיא רעטעּברַא עשידיי
 יניא ןעװעג ןענייז "טנעה, יד ןּוא -- רעּבעג-טיורּב יד
 טכַארטעג טשינ ּוליּפַא ןּבָאה ןּוא יז ןּופ קיגנעהּפָא ןצנַאג
 ןטסילַאיצָאס יד סָאװ ,ףמַאק רעד  .טסעטָארּפ ַא ןּופ
 רַאפ ,גָאט-טעּברַא ןטצריקרַאפ ַא רַאפ ןּביוהעגפיוא ןּבָאה
 .רַא רעטריזינַאגרָא ןַא ןּופ הנּכס יד ,םיאנּת עכעלשטנעמ
 םיטַאּבעלַאּב יד ךיוא ןעגנואוצעג טָאה גנּוגעװַאּב-רעטעּב
 גנולמַאזרַאפ רעטשרע רעד ףיוא ןיוש .ךיז ןריזיליּבָאמ ּוצ
 :למּוט ַא ןּביױהעגפיוא עדער סנַאמרעּביל תעּב יז ןּבָאה
 .ַארּפ ןיא טלייצרעד טרעװ -- עיזַאּושזרּוּצט עדנזעוונא יד,
 טגנַאלרַאפ ןּוא ץיזרָאפ םעד םּוא ךיז טגנערד -- לָאקָאט
 גנּולמַאזרַאפ רעטייװצ רעד ּוצ ."עהּורנּוא ...טרָאװ סאד
 :ָאלשעג ַא ןעװעג זיא עכלעװ ,(רעּבמעטּפמעס ןט-2 םעד)
 .נײרַא טלָאװעג טינ סרעטסיימ יד ןיוש ןעמ טָאה ,ענעס
 :בר םענופ ףליהעג םּוצ קעװַא ךיילג ייז ןענייז .ןזָאל
 יָאס עשידיי זַא ,טעדלעמעג ןּוא ,ןירג בר םּוצ ,?לֹוּכה

 408 גנוגעווַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןּוֿפ ּביוהנָא רעד

 ײז ידּכ רעטעּברַא עשידיי ןפּורעגפױנּוצ ןּבָאה ןטסילַאיצ
 סרעטסיײמ יד טימ ןּפָאלעגקעװַא זיא ןירג .(1 ןדמשּוצּפָא
 יד .ןזָאלנײרַא םיא לָאזמ טרעדָאפעג ןּוא גגיטימ םּוצ
 םיא טימ ןּוא ,ןעװעג םיּכסמ ןּבָאה ןייארַאפ ןּופ רעריפ

 .סרעטסיײמ יד ךיוא ןסירעגניירַא ךיז ןּבָאה םענייאניא
 ,ןירג .עדער סנַאמרעּביל ןטימניא דָארג ןעװעג זיא סע
 טָאה ,שדוקילּכ ןּוא םינּבר ףיוא ןלַאפנָא ץנייז קידנרעה
 -קעס רעד) רעּפַאס רעּבָא ,ןריטסעטָארּפ ףרַאש ןּבױהעגנָא
 ןּוא ןרעטש טזָאלעג טיג םיא טָאה (גניטימ םענּופ רַאטער
 :נעדלָאג יװ -- ?טקיאּורַאּב שיגרענע ױזַא; םיא ייּברעד
 טלייצרעד ,רעציזרָאפ ןעװעג טלָאמעד זיא רעכלצװ ,גרעּב
 ךיז ןּבָאה ןרעּפַאס טימ בר רעד זַא -- ,װירּב ןייז ןיא
 -קערש ַא ןֹרָאװעג זיאיס, ...שיט ןרעטנּוא טלקיײקעגרעטנּורַא
 :ןעיירש ןעגנַאפעגנָא ןּבָאה סרעטסיימ יד .םערַאיל רעכעל
 רעטעּברַא לײט ַא (3 "!בר םעד ןענעגרה ןטסילַאיצָאס יד;
 :עג ַא ןּבױהעגנַָא ךיז טָאה סע ,ײז ּוצ ןענאטשעגּוצ זיא
 ןיא גניטימ רעד ןֹוא -- ײצילָאּפ ןעמּוקעג זיא'ס ,געלש
 ןייארַאפ ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא .ןרָאװעג ןסירעגפיוא
 טרעװ ףוס םּוצ ,רּוציקּב טלייצרעד ענעצס רעד ןגעװ טרעװ
 סיד ריפ טָאה עיזַאּושזרּוּב יד, :ןּבעגעגּוצ קירעיורט רעּבָא
 ןעגניג רעטײּברַא יד .טכייררע קעװצ ןערהיא לַאמ
 .רַאפ ךיז ןּבָאה ןָאינּיי ןטריטקעיַארּפ םעניא .(6 "טרָאפ
 .לָאמ ןגירָאפ 80 טָאטשנָא ,רעטעּברַא 17 לֹּכה-ךסּכ ןּבירש
 עכעלטע ןיא ןיא לַאפכרוד םעד ףיוא טקּוקעג טינ
 ןפּורעגפיױנּוצ -- רעּבמעטּפעס ןט16 םעד -- םּורַא געט
 .ףוס ןיא ןַאינּוי רעד ןּוא ,גנולמַאזרַאפ עיינ א ןרָאװעג
 רעסיורג רעד -- ןַאמרעּביל .ןרָאװעג טעדנירגעג ףוסלּכ
 ,טּוטַאטס יד טגײלעגרַאפ טָאה -- תונקּת ףיוא החמּומ
 ןּבירשרַאפ ךיז ןּבָאה סע .ןרָאװעג ןעמּונעגנָא ןענייז סָאװ
 ןירַא ןענייז ןָאינוי םענּופ טעטימָאק ןיא .רעטעּברַא 4
 ,ןַאמרעּביל :ייז ןשיװצ) ןייאראפ םענּופ רעדילגטימ 6 ךיוא
 טלָאװעג ןעמ טָאה טימרעד ;(רעּפַאס ,ןוָאטס ,גרעּבנעדלַאג
 .ןָאינּוי ןטימ גנּוריפנָא עשיטסילַאיצַאס יד ןענערָאװַאּב
 טשינ ןיטּולחל סע זיא ,ןעעז רעטייװ ןלעװ ףימ יװ ,רעּבָא
 .ןעגנּולעג

 =עגסױרַא ךיוא זיא ןטסילַאיצַאס עשידיי יד ןגעק
 רעקצולס, רערעלּוּפָאּפ רעד ,וָאניד שריה יבצ ןטָארט
 ןּופ ןרָאפעגרעּבירַא 1874 רָאי ןיא זיִא רעכלעװ ,"דיגמ
 יד ײּב ןשרד ַא ןרָאװעג זיא ןּוא ןָאדנָאל ןייק דנַאלסּור
 יד ּוצ דנַאלסּור ןיא טרעהעג טָאה ווָאנײד .ןטנַארגימע
 רעד ןּופ חילש סלַא ןרָאפעגמּורַא זיא ,םיליּכשמ עקיסעמ
 ןּוא ךעלטעטש עשידי רעּביא "הלּכשה יציפמ הרבח,

 ,מּוב ,1906 ,(ענליו) ?גנוטייצסקלָאפ , ,"ויכרַא ןּופפ ןויבצ (4

 =לָאג ,97 ןּופ ךמס ןפיוא רעּביא רּבחמ רעד טינ ענעצס עקיזָאדיד ,7

 ,םיא ּוצ ווירּב סגרעּבגעד

 .ווירּב סגרעּבנעדלָאג .ל ,ןטרָאד (2

 רעּבמעטּפעס ןט12 ןופ גנוציז רענעסָאלשעג רעד ןּופ לָאקָאטַארּפ (
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 ךיא בגא זיא רע) ןדיי ןשיװצ גנּודליּב רַאפ טרישיגַא

 רע ,(1 (שידיי ןּופ רעקידייטרַאפ עטשרע יד ןּופ ןעװעג

 ןּוא ןסקָאדָאטרָא יד ןּופ ןטילעג קינײװ טשינ ןיילַא טָאה

 :ַאיצָאס עשידיי ,ןָאדנַאל ןייק ןרָאפרעּבירַא טזּומעג טָאה

 רעד .רקיעּב םירפוּכ ןעװעג םיא רַאּפ רעּבָא ןעגייז ןטסיל

 ןעװעג זיא רע עכלעװ ייּב ,םיטַאּבעלַאּב יד ןּופ ןינמ גור

 ןגעק ,"סרעטסײמ, עקיּבלעזיד ןעװעג סע ןענייז ,דיגמ

 ץרּוק .ףמַאק ןטימ סױרַא ןענייז ןטסילַאיצָאס יד עכלעוו

 טקישעגנײרַא ווָאנײד טָאה גניטימ:רעטעגרַא םעד רַאּפ

 סָאװ ,ןריּפשּוצסױא ידֹּכ ,ןייארַאפ ןיא ןָאיּפש ַא םעגייז

 עג ויא 'ןָאיּפש, רעד .ןטסילַאיצָאס יד ןטיירג סגױזַא

 ןַאמרעּביל .רעטעּברַא-לטנַאמנגער ַא ,ןילרעּב ןתג ןעװ

 טָאה ןילרצּב ןּוא ,השעמ רעד ןגעװ טסּואװרעד ךיז טָאה

 סלַא ןרָאװעג טקישעג זיא רע ,תמַא ,זַא ,טרעלקרעד

 =עגּפָא ןװָאנײד טָאה רע רעּבַא ,ןװָאנײד ןּופ רעריּפשסיױא

 רעד ןּוא .ןייארַאפ ןופ ןעידיא יד יירט ןיא ןּוא טרַאנ

 ַא רַאפ ןעמּונעגנָא ּוליפֲא ןּוא טּביולגעג םיא טָאה ןייארַאּפ

 ,( דילגטימ

 ןענייז ןייארַאפ םעד ןגעק ףמַאק ןקיטּפעה ַא טימ

 ןטריטיצ םעניא .ןדי עשילגנע יד סױרַא ךיוא

 רּבהמ רעד טּבײרש ןָאדנַאל ןגעװ "תמאה,, ןּופ לקיטרַא

 ןּופ טָאטש יד ךָאד זיא ןָאדנַאל , :שינָאריא (ןַאטרעּביל)

 רעד ןיא טנַאקַאג ןענייז סָאװ ,םיריבג עסיורג ערעזנּוא

 ןּופ טּבױלעג תולעּפתה טיִמ ןרעװ ןּוא טלעװ רעצנַאג

 ןּוא סדלישטָאר יד ךָאד ןעניואװ ָאד ;רעציירש ערעזנוא -

 :ָאמ ,סמייח יד ,סּויגַאטנָאמ ןּוא סּפיליּפ יד ,סערָאיפעטנָאמ

 -ייװ יוזַא ןּוא רעטייו יױזַא ןּוא סמרָאװ עד ןָארַאּב ,סעז

 ייירגימיא שיאושזד יד ןרעג יװ ,טנָאמרעד רע ."רעט

 ףיוא טנַארגימיא ןשידיי ןדעי טיג *יטעייסאס ןאש
 5 ךָאנ ןּוא גרוּבמַאה רעדָא זירַאּפ ןיּב ךרדה:תואצוה
 ךָאנ .םיא ןּופ ןרעװ ריטּפ רָאנ יּבַא -- ּוצרעד גניליש
 עשילגנע יד ןּופ גנּואיצַאּב יד טריזירעטקַארַאכ רעפרַאש
 ןעמעש יז, :יקסװעשטניװ .מ ןטנַארגימיא יד ּוצ ןדיי
 ןעמ יװ רָאנ ,םיבורק עמערָא טימ יװ טשינ זנּוא טימ ךיז
 רעד ןיא ףרֹואװסיוא ןַא טימ ,ערוצמ ַא טימ ךיז טמעש
 :טּפױה םעד ײז רַאפ טָאה טָארגָאּפ רעדעי ;עילימַאפ
 :ײרשעג-טסגנא םעד ןיא סיֹוא ךיז טקירד סָאװ ,קערש
 רעמיא טמענ הקדצ רעײז ןּוא "!ןצמוק ןעקַאלָאּפ יד,
 ּוצ רּוטּפ םוא טלעג ,טלעג:טערטּפָא ןּופ םרָאפ יד ןָא
 .(ם"זנוא ןּופ ןרעװ

 עשילגנע יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ רעּבירעד זיא סע
 ןּופ ןייארַאפ ַא ןגעװ טסואװרעד ךיז ןּבָאה יז תעּב ,ןדיי

 -סערָאק יד ,"הלפש ה יציממ מרבח, ןופ װיכרא (

 ָאנַײד -- .,ג"לרת רדא ןּופ וירּב סװָאגײד ,1872 רָאי ןראפ ץגעדנַאּפ

 .1877 רָאי ןיא ןָאדנָאל ןיא ןברָאטשעג ויצא

 ,גנוציז רעט14 רעד ןּופ לָאקָאטָארּפ (2

 ,203 .ז ,ו"צד ,יקס װצטניװ .פ 6

 500 גניגעװַאּב רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןּופ ּבױהנָא רעד

 .טגערעגפיוא רעיײז ןרָאװעג ןענייז ,ןטסילַאיצַאס עשידיי
 םישדח עכעלטע טימ ךָאנ טסײה סָאד ,1876 ינּוי ןיא
 םעד ןפּורעגפיונּוצ ןּבָאה ןטסילַאיצָאס עשידיי יד רעדייא
 יָארכ שיאושזד, רעד זיא ,גניטימ-רעטעּברַא ןכעלטנפע
 רימ ןכלעװ ,לקיטרַא ןצרּוק ןקידנגלָאפ טימ סױרַא יילקינ

 :ָאד ןעגנערּב

 .גנּונרַאװ א,

 ןַא ,טימ ונּוא טלײט רעטעּברַאטימ רעזנּוא
 =עּברַא עשידיי עשילױּפ ןּוא עשיסּור יד ןשיװצ
 ַא טרילּוקריצ ןָאדנָאל ןּופ לייט:חרזמ םעניא רעט
 =נעט ןייז טול זיא סָאװ ,לט עלּב טקּורדעג
 -רַאשז ףיוא ןּבירשעג זיא סע .ךעלדעש רעייז ץנעד
 יַאֹּב רעד טָא ןשיװצ טײרּפשרַאפ ןיא סָאװ ,ןָאג
 םעניר ַא ןיא גנּוצעזרעּביא ןַא טימ ,גנורעקלעפ
 .ַאטס יד טלַאהטנַא לטעלּב עקיזָאדסָאד .שיאערּבעה
 -- ?ןייארַאפ ןשיטסילַאיצַאס ןשידיי,, םעד ןּופ ןטּוט
 רָאנ סיװעג טריטסיזקע סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא
 .,רעדניפרע םענעגּושמ ריא ןּופ עיזַאטנַאפ רעד ןיא
 .ןפַאש ּוצ עיצַאזינַאגרָא ַאזַא טּבערטש רעכלעװ
 ןּופ ןגּוצסױא ןעגנערּב ּוצ ּפָא ָאד ךיז ןטלַאה רימ
 .רַאפ רָאנ ןענעק יז לײװ ,לטעלּב ןקיזָאד םעד
 יד ןּבָאה טינ ןענעק ןעײרעתוטש עכלעזַא .ןריפ
 .גענַאטשעגּפָא יד ףיוא ּוליִּפַא העּפשה עטסדנימ
 רעמ ןעניײז רימ ,תמא .רעדירּב ערעזנּוא ןּופ עטס
 עשידיי יד ןּופ טמַאטש לטעלּב סָאד זַא ,דשוח יװ
 ּוצ ײז קעװצ ןטימ טײרּפשרַאפ טרעװ ןּוא םיאנוש
 ןעמעװ ּוצ ,יד ןפרַאד ןפוא לכּב .ןדָאש ןעגנערּב
 ,קרעװ עכלעזַא ןלַאפנײרַא ןלעװ סע טנעה יד ןיא
 ןכּוז רָאנ ,רעטײװ סע ןטײרּפשרַאפ ןפלעה טינ
 .6 "םירּבחמ ערעייז ןקעדפיוא ןּוא ןייגרעד ּוצ

 תועמשמ ןעװעג תליחּת זיא "לקינָארכ שיאושזד, רעד
 ןייארַאפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד זַא ,טגייצרעּביא
 םענעגושמ ןייז ןּופ עיזַאטנַאפ רעד ןיא, רָאנ טריטסיזקע
 יד ןּופ טמַאטש השעמ עצנַאג יד זַא ןּוא "רעדניפרע
 ןרענַאיסימ יד טימרעד טנײמעג -- "םיאנוש עשידײ;,
 .סעּכ רעדנּוזַאּב ןייק טשינ ךָאנ ךיז טליפ ץיטָאנ רעד ןיא
 עשידיי:שילגנע עלעיציּפָא יד ךיז ןּבָאה ןכיגניא רעּבָא
 ןייארַאפ {ַאזַא זַא ,טגייצרעּביא ןַאגרָא רעייז ןּוא ןזיירק
 ענירג יד זָא ,הנּכס יד טריּפשרעד ןּבָאה ייז .תמאּב טריטסיזקע
 :רעּביל זיא גניטימ-רעטעּברַא ןטשרע ןפיוא .ןריטלָאװער
 קלָאפ ןשידיי םענּופ עגַאל רעד ןגעװ) עדער ןייז ןיא ןַאמ
 עכלעװ ,רעטרעװ טימ סױרַא (רעקלעפ ערעדנַא ןשיװצ
 -- ,ןרָאװעג טרעהעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ןָאדנָאל ןיא ןענייז

 4 ,16ש18ם8 08ם101616*, 28 ?טמס 1876, ,4
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 =סירַאיטלעג רעשידיי רעד ןגעק עקַאטַא רעפרַאש ַא טימ
 :ַאּב ,תופידר עשידיי יד ןיא קידלּוש זיא סָאװ ,עיטַארקָאט
 ,עינעמּור ,דנַאלסּור ןיא -- עּפָאריײא-חרומ ןיא סרעדנּוז
 עדניימעג רעשידיי רעד ןגעק ,(1 (6)ןדעװש ןּוא עיברעס
 רע .רעלדַא ר"ד ללוּכה:בר םעד ,רעײטשרָאפ ריא ןּוא
 טעטירָאטױא ןַא ןּופ ןריפ ךיז ןזָאל טשינ, ןפּורעג טָאה
 ףיוא .2"ןריגער ּוצ שיטַארקָאמעד טסּבלעז ךיז ןּוא ..
 טָאה ןַאמרעּביל תעּב ,גנולמַאזרַאפ-רעטעּברַא רעטייװצ רעד
 טרעװ רע יװ ,"ןירג שמש, םעד) ןירג בר םעד ןעעזרעד
 =ער ַא ןטלַאהעג רעדיװ רע טָאה ,("סקנּפ , ןיא ןפּורעגנָא
 יד ןגעק ,םינּבר ןּוא עיגילער רעשידי רעד ןגעק עד
 יװ טל .ןטלַאטשנַא-הקדצ עשידי יד ןּיא ינּפ רענָאדנַאל
 םעד טּפאכרַאפ ןירג טָאה ,רעּביא ןּביג ןלָאקָאטַארּפ יד
 יד ןגעק עדעד ַא ןטלַאהעג טָאה ןּוא רעציזרַאפ ןּופ שיט
 .ןרענָאיסימ ןענייז ייז זַא ,ייז טקידלּושַאּב ןּוא ןטסילַאיצָאס
 *לקינָארכ שיאושזד, םעניא ןיא םּורַא געט רָאְּפ ַא ןיא

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןגעק ץיטָאנ ַא ןענישרעד רעדיוװ
 :ןַאט רעדנַא ןא רָאג ןיא ןיוש טציא ,עּפּורג

 ,לציּפ ש שירענָאיסימ ַא ךָאע

 עשירענָאיסימ יד הגרדמ ַא רַאפ סָאװ ּוצ
 ןּבָאה ּוצ ידכּב ןעגנַאגרעד ןענייז םיחילש עטלָאצַאּב
 ןעעז ןעמ ןעק - רכש רעײז רַאפ דיירסיוא ןַא
 ןָא טציא ןעמּוק ײז עכלעװ ּוצ ,ךעלציּפש יד ןּוּפ
 -וצנײרַא ,ןדיי עקידנסיוװמוא עלעפייה ַא ןעיצּוצ ידכּב
 .ּפָארַא ןּוא ןװּורּפ עזַאלסגנּונּפָאה ערעייז ןיא יז ןּפעלש
 ךיז ןּבָאה רימ .הנומא רעטלַא רעד ןופ ןריפ

 םעד .לציּפש םעיינ ַא ןרעייז ןגעװ ךָאנ טסּואװרעד
 ,טירטס ןַאקנּוד ףיוא זױהטסַאג םענּופ סָאּבעלַאּב
 ײײצ ַא ןּבעגּוצּפַא טדערעגנייא ןעמ טָאה ,לּפעשטיײװ
 .ינש עשידיי ןּופ גניטימ ַא רַאפ טשרמולּכ רעמ
 ןגנַאל םעד ןגעק ןריטסעטָארּפ ןליװ סָאװ ,רעד
 -עג טײרּפשרַאפ ןענייז קעװצ םעד טימ .גָאט-טעּברַא
 (רעדיינש יד) יז רעּבָא ,גניטימ םּוצ ןעגנּודַאלנייא ןרָאװ
 יעגּפָא יז טימ טָאה'מ סָאװ ,לציּפש םעד ןעעזרעד ןּבָאה
 .תונחּכ עתמא יד טקעדעגפיוא ןּבָאה ןּוא ,ןָאט
 =ךער יד ןלַאּפַאּב ןיא'מ .למוט ַא ןרָאװעג זיא סע

 טי

 טלָאװעג טינ ןרָאל ענעי ןיא גנורינער יד טָאה עיּברעס ןיא (1

 ,("סנַאילַא, רעזירַאּפ םעד ןּופ תולדּתשה) גנוקיטכערַאּבכַײלג ןייק ןדיי ןּבעג

 יד זיא ןגעװטסעדנּופ .טעטש ײר א ןּופ ןדיי טקישעגסיױרַא ךיוא טָאהימ

 ןעינעמּור ןּוא דנאלסּור ןיא יװ ,אזא ןעװעג טינ טײװ עיּברעס ןיא ענַאל

 טינ ןצנַאגניא ןיוש זיא'ס .עניילק ַא רעַײז ןעװעג ללכּב ָאד זיא ןדיי לָאצ יד

 ךיוא ןָאק ןיא ןעמּונעגנירא ןאמרעּביפ טָאה סָאװרַאפ ,ךעלדנעטשרַאפ

 רעסיוא ,טכער עלופ .ָאד טאהעג טײצ רענעי ּוצ ןבָאה ןדיי :ןדעװש

 .(המודכּו תונותח עטשימעג עגונּב) ןעגנוצענערנַאּב עגַײלק ץנַאג

 ,טסוגױא ןט26 םעד גנולטַאזרַאפ,רעטעּפרַא ףעד ןּופ לָאקָאטַארּפ (
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 טשימעגניײרַא ךיז טָאה סע ,"גניטימ, ןפיוא רענ
 ,לַאדנַאקס םעד טליטשעגנייא טָאה סָאװ ,ײצילָאּפ יד
 יד זַא ןצעזנײא ןטעװ ץעזעג רעד זַא ,פָאה רימ
 רעכעלדנעש רעייז טימ ןריפ ןטנעגַא עשירענָאיסימ
 ןרַאנרַאפ ײז עכלעװ ,ןדיי יד זַא ,ּוצרעד קיטקַאט
 ןּוא ,גנּונעדרַא יד ןרעטש ,"ןעגניטימ, ערעייז ףיוא
 עקיזָאדיד ןרעװרַאפ ּוצ קרַאטש גּונעג ןיז טעװ
 סָאװ ,יד ןפָארטשַאּב תוחּפה לכל רעדָא ,ןעגניטימ
 ,(5 "ייז ןריזינַאגרָא

 טָאה ןַאגרָא רעשידיי-שילגנע רעלעּבַאטקעּפסער רעד
 ײצילָאּפ יד ןפּורעג ןּוא ןטסילַאיצַָאס יד טרסמעג טּושּפ
 ײד ןריזינַאגרָא ןליװ סָאװ ,"ןרענָאיסימ,, יד ןפָארטשַאּב ּוצ
 צג תמאּב ןדיי עשילגנע יד ןּבָאה יצ .רעטעּברַא עשידיי
 עטלעטשרַאּפ ןענייז ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןַא ,טּבױלג
 סָאװ ,סרעטסיימ יד .ןגָאז ּוצ רעװש זיא סָאד ?ןרענָאיסימ
 ,עסַאמ-:ןטנַארגימיא רעד ןשיװצ טניואװעג ןײלַא ןּבָאה
 יַאֹב עקיזָאדיד רעּבָא ,תמא םעד טסואוועג ןפוא-לכּב ןּבָאה
 קרַאטש טָאה יז :ןפָאװ רעטּוג ַא ןעװעג זיא גנּוקידלוש
 .עסַאמ רעד ןּופ עיגָאלָאכיסּפ רעד ףיוא טקריװעג

 יד טָאה הנפס עסיורג ַא ןענייז ןרענָאיסימ יד זַא
 לָאמ ןטשרע םּוצ .טסּואװעג טּוג עסַאמ-:ןטנַארגימיא עשידיי
 *ריזינַאגרָא ןַא טיט םינּפ לא םינּפ ןפָארטעג ךיז יז טָאה
 רענעי ןיא ןּבָאה עכלעװ ,ןטנעגַא'דמש ןּופ ײמרַא רעט
 עשידיי יד ןיא ץענ רעייז ןטײרּפשרַאפ ןּבױהעגנָא טייצ
 ןגצלפ סטכַאניּוצ תּבש .ןָאדנָאל ןּופ ןלַאטרַאװק-ןטנַארגימיא
 יישטייד רענעכָארּבעג ַא ןיא תושרד ןטלַאה ןּפָא ָאד ײז
 ךיז ןּבָאװ ןטּפַאשלעזעג עשירענָאיסיט יד .,ךַארּפש רעש
 טגדרָאעגנייא ןּבָאה ייז ,ןלַא תושרד טימ טנגּונַאּפ טשינ
 ַא ײז ןענרעל ּוצ ןדי עטערָא רַאפ "םייה-רערעדנַאװ, ַא
 "מּוא ןטנַארגימיא יד רַאפ טנפעעג ךיוא ןּבָאה ייז ,הכאלמ
 ןיא רעטעּפרַא עשידיי ליפ ןּוא ,ןסרּוק עשילגנע עטסיז
 יד קנַאדַא שילגנע טנרעלעגסיוא יקַאט ךיז ןּבָאה ןָאדנַאל
 ײז . (ןרָאי רעקמס ןּוא רעק70 יד ןיא) ןרענָאיסימ
 .סיוא ןטלַאטשנַא ערעייז ןיא ןטנַארגימיא עמערָא יד ןגעלפ
 הגרדהּב םּורַאיזַא ןּוא -- טלעג ןּוא ןסע ןּבעג ,ןטלַאה

 יעג ןּבָאה רימ יו ,ןדיי עשילגנע יד .דמש ןיא ןעיצנײרַא

 -רָאג ןרָאי ענעי ןיא טנַארגימיא ןשידיי ןרַאפ ןּבָאה ,ןעעז

 :ַארגימע, רעיײיז ןופ טעּברַא עקיצנייא יד ;טגרָאזעג טשינ

 ןּבָאה יז סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאּפ זיא *יטעײסָאס:עיצ
 ףיוא .דנַאלגנע ןּופ טנַארגימיא םעד ןייז חלשמ ןפלַאהעג

 3) .טסשנפמ סמז ס םנ616*, 8 8סתוסתמטסע 1876

 עתס1מסנ 00תט6ע8100184 '1101*

 ןיא ןטפאשלעזעג עשירענַאיסימ יד ןגעװ ןעלקיטרַא יד עז 4

 :(ץנארק פיליפ -- זיא סָאד) ָארּבמָאר .י ןּופ דנַאלגנע

 1884) אפ 8) 11; 1885, אט 2, 5, ,העסעמ8
: 

 .םססאסה"

 ץ'3 תסוומסּה"
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 ליפ, זַא ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא זיא ןייארַאפ ןופ ןעגנּוציז יד

 יד ןּוכ ןצענ יד ןיא ןעגנַאפעג ןרעװ טיילעגנוי עקיטכיט

 רעטרעדנּוה יד ןיא ןדיי יד ןעייג סָאװרַאפ,, ."ןרענָאיסימ

 -עג טָאה -- *!ןרענָאיסימ יד ןּופ רעקידערּפ יד ןרעה

 םיא טָאה רעדילגטימ יד ןּופ רענייא .ןַאמרעּביל טגערפ

 ערעייז ןעקנעשַאּב ןרענָאיסימ יד ,, זַא ,ןזיװעגנָא םעד ףיוא

 ײר עצנַאג ַא טריטסיזקע טָאה דנַאלגנע ןיא .(1 *רעכּוזַאּב

 ןענייז יז ןּופ עטסערג יד ;ןטפַאשלעזעג עשירענַאיסימ

 יד ןּוא *טפַאשלעזעג עשירענַאיסימ רענָאדנַאל , יד ןעװעג

 זָאל ַא ךיז ןּבַאה יז ;?טפַאשלעזעג עשירענַאיסימ עשיטירּב,

 -סיוקע ךיוא טָאה סע .ןלַאטרַאװק עשידיי יד ּוצ ןָאטעג

 ןשיוװצ טעּברַאעג לעיצעּפס טָאה סָאװ ,טּפַאשלעזעג ַא טריט

 .(2118910מ 40 1076198619 ֹות 10ת60ת) עטרעדנַאװעגניײא יד

 רעכעה טנכערעג ךיז ןּבָאה ןיײלַא ןָאדנָאל ןיא

 טריפעג ןּבָאה סָאװ ,סרָאטסַאּפ עשירענָאיסימ עטדמשעג 0

 תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד יקסוועשטניװ .עיצַאטיגַא ןַא

 טָאה ןַאד, זַא ,(1879) ןָאדנַאל ןיא ןרָאי ענעי ןגעװ ךרעל

 -לעװ ,טיילעגנוי ליפ .סענזיּב:דמש יד טילּבעג זנוא ייּב

 :קעװַא ךיז ןגעלפ ,ןסע ּוצ סָאװ טַאהעג טשינ ןּבָאה עכ

 גלָאפרע סיורג ןייק ,תּמא .(2 "ןרענַאיסימ יד ּוצ ןזָאל

 :נָאל, יד :ןדיי ןשיװצ טַאהעג טשינ ,ןרענַאיסימ יד ןּבָאה

 ןּוא עטסכיר יד -- "טפַאשלעזעג עשירענַאיטסימ רענָאד

 תעּב ,1882 -- 1881 רַאי ןרַאפ ּב'צ טָאה -- עטסערג

 יּפַא ,ערעסערג ליפ ַא ןעװעג ןיא עיצַארגימיא עשידיי יר

 ןּוא ןדיי ענעסקַאװרעד 18 לֹּכהיךסּב ןָאדנָאל ןיא טדמשעג

 טפַאשלעזעג רעד טגעלפ רעטדמשעגּפָא רעדעי :רעדניק 1

 8 טנּופ 2000 זיּב ,ןענעכער טגעלפ'מ יװ ,ןטסָאקּפָא

 =עג טָאה רעטדמשעג רעדעי זַא ,טּבײרש יקסוועשטניוו

 ןעװעג תמאּב זיא סע .רַאלָאד 15.000 זיּב עיסימ רעד טסָאק

 ןטנַארגימיא עקיטפרעדַאּבטױנ עקינייא : "סענזיּב-דמש, ַא

 =רעּבירַא ןגעלפ ,ןדמש טזָאלעג םינּפל רָאנ טּפָא ךיז ןּבָאה

 =ייװצ רעד ןיא טפַאשלעזעג רעשירענַאיסימ ןייא ןּופ ןייג

 .דמש רעיײז רַאפ הבצק ןעמּוקַאּב םּוטעמּױא ןּוא רעט

 ,גלָאפרע םעניילק ץנַאג םעד ףיוא טקּוקעג טשינ רעּבָא

 :ימיא עשידי ןשיװצ טַאהעג ןּבָאה ןרענַאיסימ יד סָאװ

 ןּוא יז רַאפ ןקָארשעג ךָאד עטצעל יד ךיז ןּבָאה ,ןטנַארג

 יד תעּב .ןטימעגסיוא ןטייקכעלגעמ עלַא טימ יז ןּבָאה

 ?ֿפיױא ןטשרע רעייז טײרּפשרַאפ ןּבָאה ןטסילַאיצַאס עשידיי

 רעטעּברַא ךס ַא ןּבָאה ,גניטימ:רעטעּברַא םעד ןגעװ ףּור

 ,טנַאה ןיא ןעמענ ּוצ ףּורפיױא םעד טַאהעג ארומ תליהּת

 :ןרענָאיסימ יד ןּופ טמַאטש רע זא ,דשח םעד קידנּבָאה

 .בר רעד תעּב ןרָאװעג רעקרַאטש ךָאנ ןיא דשה רעד

 ןּבָאה גנוטייצ עשידיי-שילגנע יד ןּוא סרעטסיימ יד ,ללֹוּכה

 ןענייז ןטסילַאיצַאס יד זַא ,ןעיירש ּוצ ןּביױהעגנָא דחא הֹּפ

 .גנּוציז רעט25 רעד ןּופ לָאקָאטָארּפ 4

 ,167 ,166 .ז ,ו"צד ,,קסװעש טניװ .מ (2

 ,11 ,מּונ ,1884 ףדָאכסָאװ, ןיא לקיטרַא סָארּבמַאר 6

 גנוגעוװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידײ רעד ןּופ ּבױהנָא רעד

 ןרעיוהעגמּוא ןַא טכַאמ
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 ףעײז ןעװעג ןענייז ןייארַאפ ןופ רעריפ יד .ןרענָאיסימ
 ףיוא זיא ןַאמרעּביל .גנּוקידלּושַאּב ַאזַא ןּופ טקיאּורמואַאּב
 גנורעלקרעד ַא טימ ןטָארטעגסױרַא גניטימ ןטייווצ םעד
 .ַאיצַאס ןּוא ןרענַאיסימ יד ןשיװצ דיישרעטנּוא םעד ןגעװ
 -ַאֹּב ןײארַאפ רעד טָאװ ןעגנּוציז עכעלטע ףיוא .ןטסיל
 :ַאיסימ יד ןגעק ןפמעק ּוצ יװ עגַארפ יד טכַארט
 =יטקַארּפ ץנַאג ַא ןרָאװעג ןעמּונעגנָא ּוליפא זיא'ס ;ןרענ
 ,ָארּויּב -סגנּולטימרַאפ:טעּברַא ןַא ןדנירג ּוצ סּולשַאּב רעש
 רעּבָא ,ןטלַאטשנַא עשירענָאיסימ יד ןּופ ןעיצּוצּפָא ידּכ
 .ןעמּוקעגסױרַא טשינרָאג זיא םעד ןּופ

 זיא ןָאיײרעדײנש םעד ןּופ גנֹודנירג רעד ייּב
 טינ ןיטּולחל ךיז ןזָאל רעטעּברַא יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק
 ןסָאלשַאּב ןּבָאה רעטעּברַא יד .ןטסילַאיצָאס יד ןופ ןריפ
 ןּוא קידנעטשּבלעז ןצנַאגניא ןָאינּוי םעד ןריזינַאגרָא ּוצ
 ןזײרקירעטעּברַא יד ןיא .ןטסילַאיצָאס יד ןּופ ךיז ןלײטּפָא
 .ַאמרעּביל טימ ןדירפּוצמּוא רעײז ןעװעג ןעמ זיא
 ,טלייצרעד ןעמ טָאה ןייארַאפ ןּופ ןעגנּוציז יד ףיוא .ןענ
 :לּוש ןיא רע זַא ,ןפרָאװעגרַאפ ןענַאמרעּביל טָאה'מ זַא
 ןיא ןלַאפכרּוד יד ךָאנ) ןטסערַא רענליװ יד ןיא קיד
 יד ןעק (ןָאדנָאל ןיא) ָאד ךיא זַא; ןּוא (180/6 -- 5
 עשיטסילַאיצָאס ךרּוד רעגרע ןרעװ ןדיי יד ןּופ עגַאל
 -ירעד ןּוא ,קיטילָאּפ ןיא ךיז ןשימנײרַא ןּוא סעגירטניא
 ףיוא .(4 "טכַארּבעגפיױא רעיז רעטעּברַא יד ןענייז רעּב
 -עג ךָאנ ןענײז עכלעװ ,ןטסילַאיצָאס עשידי עטשרע יד
 ץלַא ןּבָאה ןּוא שיטסיּפָאטּוא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןעו
 *עג גנואיצַאּב ַאזַא טָאה ,סָאמ רעשיסּור רעד טימ ןטסָאמעג

 שּואי ןּופ ליפעג רעד .םשור
 רעצנַאג רעד ןיא ןליפ ןָא טנעמָאמ םעד ןּופ ךיז טזָאל
 ןלַאפעג; ןיא רעדילגטימ יד ייַּב .ןיארַאפ ןּופ טעּברַא
 רעד .ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא טגָאזעג טרעוו'ס יװ ,"טּומ רעד
 רעד ּוצ לַארטײנ ךיז ןטלַאה ּוצ , ןסָאלשַאּב טָאה ןייארַאּפ
 :ַאיצ ָאס יד ןצעזרַאפ רעטייװ ןּוא *טפַאשלעזעג:רעדיינש
 .סילַאיצַאס יד רעּבָא .6 ןייארַאפ ןּופ טעּברַא עשיטסיל
 ריא ןריולרַאפ ןגיוא ערעייז ןיא טָאה עדנַאגאּפָארּפ עשיט
 יצ ,עגַארּפ יד טקעװרעד ךיז טָאה סע .ןעניז ןּוא ןח
 5 רעטעּברַא יד ןשיװצ ןריטיגַא רעטייװ ללכּב טניול

 רעד .ןּבַאגפיױא ןּוא ןגעװ עיײנ ןכּוז ןּבױהעגנָא טָאה'מ
 ייּב ןדנירג ּוצ סּולשַאּב ַא ןעמּונעגנָא טַאהעג טָאה ןייארַאפ
 טײהקנַארק ןּופ לֵאפ ןפיוא עסַאק-סגנּוציטשרעטנּוא ַא ךיז
 =לגטימ עיינ ןעיצּוצ טעװ סָאד זַא ,קידנּפָאה ,טיוט ןּוא
 טכעלקריוװרַאפ טינ זיא סּולשַאּב רעקיזָאדרעד רעּבָא .רעד
 -עלק ןרָאװעג ץלַא ןיא רעדילגטימ לָאצ יד ןּוא ,ןרָאװעג
 "ענייװ טָאה ןעגנּוציז עטצעל יד ןּופ רענייא ףיוא .רענ
 *פלגטימ עטנעגילעטניא רָאנ ןעמעננָא לָאז'מ ,טגיילעגרָאפ

 ,גנוציז רעט16 רעד ןּופ לָאקָאטָארּפ 64

 ,ןעגנּוציז עט16 ןּוא עט17 (5

 ,גנוציז עט18 (6
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 לא יד ףיוא רעװש ןעמענ עטעדליּבעגמוא יד ןעד , ,רעד
 רעד רעּבָא ןיא טײװ יױזַא ,(1(םזילַאיצָאס ןּופ) *ןעייד
 טָאה גנּוציז רעקיּבלעזרעד ףיוא .ןעגנַאגעג טינ ןייארַאפ
 :לפָאטנַאּפ רעד ןּופ רעטעּברַא ןַא ,דילגטימ רעיינ א
 ןיא ןָאינּוי ַא ןדנירג ּוצ גָאלשרָאפ ַא טכַאמעג ,עשזנַארּב
 ייד ,עשידנעלָאה ןיײרַא ןעיג סע ןכלעװ ןיא ,ךַאפ ןייז
 ,רעטעּברַא--,עשידיי טניימ'ס סָאװ -- ,עשילוּפ ןּוא עשישט
 ףיוא ןגָארטעגנײרַא טָאה ןּוא ןרָאװעג ןעמּונעגנָא זיא סָאד
 ;ןיארַאפ ןיא גנוּבעלפױא עסיװעג ַא טיצ רעצרוק ַא
 ןַא טריטקעיָארּפ ,ןעגנּוטַארַאּב ןטלאהעגּפָא רעדיװ טָאה'מ
 ןט28 םעד -- גנּוציז רעט28 רעד ףיוא .גניטימ:רעטעּברַא
 ַא ןּבילקעגסױא ןעמ טָאה -- 1806 רעּבמעצעד
 רעּבָא .ןָאזרעּפ 5 ןּופ טעטימָאק-ריפסיוא ןַא ,גנּוטייל עיינ
 .ןיארַאפ ןּופ גנּוציז עטצעל יד ןעװעג זיא סָאד

 =עניא ּוצ טריפעג טָאה ןייארַאפ ןיא סיזירק רעד
 .רעטעּברַא ןטימ לַאפכרּוד ןכָאנ .ןטקילֿפנָאק עטסקיניײװ
 ּוצ גָאלשרָאּפ ַא טימ ןטָארטעגסױרַא רעּפַאס זיא ןָאינּוי
 -רָאער ןּוא ןעמָאנ םעד ּוליפא ןּוא םַארגָארּפ יד ןרעדנע
 :ליּב ןָא; לײװ ,ןייארַאפ-סגנודליּב ַא ןיא ךיז ןריזינַאג
 םעד ןגעק ."ןריפ טיג עדנַאגַאּפָארּפ ןייק ןעמ ןעק גנּוד
 סָאד .רעגנעהנָא ענייז ןּוא ןַאמרעּביל ןטָארטעגסױרַא ןענייז
 ןרעּפַאס ןשיװצ טקילפנָאק ןפרַאש ַא ּוצ טכַארּבעג טָאה
 ןכעלנעורעּפ ַא ןעמּונעגנָא טָאה סָאװ ,ןענַאמרעּביל ןּוא
 ץלַא, :ןענַאמרעּביל טקידלּושַאּב טָאה רעּפַאס .רעטקַארַאכ
 יי ענייז טימ טָאה ןַאמרעּביל לײװ ,ןעגנּולעג טינ זיא
 =רָאג ןייארַאּפ ןרַאּפ טָאה ןַאמרעּביל; ,"טרעטשעג ןעגנונ
 רעװיטקַא רעטייװצ ַא ."טדָאשעג רָאנ ןּוא ןַאטעג טינ
 רעד ןיא ןענייז ןטסילַאיצָאס רימ,, :לַאטנעזָאר -- דילגטימ
 רעד קידלּוש ןיא םעד ןיא ןּוא טסַאהרַאפ רעייז טָאטש
 ןּוא טדָאשעג ליפ טָאה ןַאמרעּביל ןכלעװ ףיוא ,גניטימ

 רָאנ טניימ ןַאמרעּביל, :ןּוָאטס ."ךַאז עצנַאג יד ןּברָאדרַאפ
 סנַאמרעּביל ּוליפֲא ."ןטלַאה ּוצ סיורג ךיז םּוא ןײלַא ךיז
 :ןדירפּוצ ןעװעג טינ םיא טימ ןעניז רעגנעהנָא
 ןגעק ןעגנּוקידלּושַאּב יד םגה זַא ,טרעלקרעד טָאה רענַײװ
 ןּופ גנּוניימ יד ךָאד זיא,; ,עטכערעג ןייק טינ ןענייז םיא
 -רַאפ ןייארַאפ םעד זּומ ןַאמרעּביל זַא ,רעדילגטימ עקינייא
 ..."ןזָאל

 :רעּביל רַאפ טקידנערַאפ ךיז טָאה שיטַאמַארה יוזַא
 יד טקידלּושַאּב טָאה םיא .ןייארַאפ ןיא טעּברַא ןייז ןענַאמ
 ענעגייא ענייז ןּבירטרַאפ ןּבָאה םיא ,עסַאמ עקידנסיװמּוא
 ןייארַאפ םעד טָאה ןײגקעװַא סנַאמרעּביל רעּבָא .םירבח
 םעד ןרעּפַאס ןּופ ןעידיא יד טימ .טעװעטַארעג טשינ
 עװיאַאנ ענייז טימ ,גנּודליּבטסּבלעז ןגעװ רעקיטקַארּפ
 רעקידשטשּוטמ ןיז טימ ןּוא ןשטייד יד ףיוא ןעגנּונעפָאה
 סײװ סָאװ ,ןײארַאפ ַא ןּופ םַארגָארּפ רעשיטילָאּפָאמסָאק
 -- ,רעשידיי ַא ןייז ףרַאד רע סָאװ ּבילּוצ טינ ךעלטנגייא

 ,גנוציז עט25 (1

 506 גנּוגעװַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ ּביוהנָא רעד

 טָאה סע ,הנויח ןייק ןעיצ רעטייװ טנעקעג טינ ןעמ טָאה
 רעד ןיא ןּבױלג ןייז ןּוא סָאטַאּפ סנַאמרעּביל טלעפעג
 :עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי ַא ןּופ עלָאר
 רעד לָאמניײא רע טָאה -- דנַאלגנע רעדָא ,ןָאדנָאל,
 רימ ּואװ ,טרָא רעקיצניא רעד טעמּכ ןיא -- טרעלק
 עשידיי יד רַאּפ .ןטערטפיוא ךעלטנפצ ןענעק (ןטסילַאיצָאס)

 יד ןייארַאפ רעזנוא זיא רעדנעל ערעדנַא ןיא ןטסילַאיצַאס
 ןײלַא סָאד ןיולּב ןעװ ,טרעװ ַא טָאה ןייארַאפ רעד ...ןָאפ
 ,6"קעװצ ןַײז זיא

 ענייז ןּוא ןַאמרעּביל ןכלעװ ,ןָאינּוי-רעטעּברַא רעד
 .עג תליחּת ןּבָאה יז ןכלעװ ןּוא ןפַאשעג ןּבָאה םירבח
 ילֲעַּב לֹּכ םירבח, ןעמָאנ ןקידנעגנילק םעד ןּבעגּוצ טלָאװ
 ףיוא .םימי:תכירא ןיק טַאהעג טינ ךיוא טָאה ,"הכאלמ

 ַא ןיצ טגָאזעג ןַאמרעּביל טָאה גנּולמַאזרַאפ:סגנּודנירג רעד
 טעװ טנװָא רעד , זַא ,זיא רעגייטש ןייז יװ ,ןָאט ןשיאיבנ
 רע ?ײװ ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןּבײלֿברַאפ לָאמַא

 ."עיצַאנ רעשידיי רעד ףיוא סּולפנייא ןסיורג ַא ןּבָאה טעװ
 יּפַא .ןרָאװעג םיוקמ טינ רעּבָא זיא תואיבנ עקיזָאדיד

 ןייק קידנּבָאה טשינ ןּוא ןטסילַאיצָאס יד ןּופ ךיז קידנלייט

 .ןריטסיזקע טנעקעג טשינ גנַאל ןָאינּויי רעד טָאה ,רעריפ
 ןרַאפרעמּוא ,קידנסיװמּוא ןעװעג זיא עסַאמ:ןטנַארגימיא יד

 ןּבירשרַאפ ךיז ןּבָאה ןָאינוי ןיא ,תמא .ןפלָאהַאּבמּוא ןּוא

 3 ןױלּב טריטסיזקע טָאה רע רעֶּבָא ,רעטעּבכַא 0
 טָאה עסַאק רעד ןיא .ןלַאפעצ ךיז ןיא ןּוא םישדח

 רעד ןּוא טנּופ 80 ןּופ עמּוס ַא טלמַאזעגנָא לענש ךיז
 ךָאנ .פעקירעמַא ןייק טלעג ןטימ ןפָאלטנַא זיא ריסַאק
 ןָאינּיו ַא ןענעװ ןַאלּפ רעד טַאהעג טָאה לזמ רעקינייװ
 .רעטרעװ ייּב ןּבילּבעג ןיאמ -- רעכַאמ-לּפָאטנַאּפ ןּופ

 טעדנירגעג ךיוא טָאה ןייארַאפ רעד זַא ,תועידי יד
 ןּופ ןּוא רעכַאמ:לטנַאמ ןּופ -- סנָאינּוי ערעדנַא יר ַא

 יד ןיא ;(קיטכיר טשינ ןענײז -- רעכַאמ:לטיה
 טינ טרָאװ ןײק טימ םעד ןגעװ טרעװ  ןלָאקָאטָארּפ

 ןװּורּפ ענלצנייא ןעװעג םעדכָאנ ןענייז רשפא .טנָאמרעד
 יג טינ ןּבָאה יז רעּבָא ,סנָאיני עכלעוַא ןפַאש ּוצ
 דנַאלגנע ןיא רעטעּברַא רעשידיי רעד .תושממ ןייק טַאה
 יסעפ ּוצ קשח םּוש ןייק ןזיװעגסױרַא טשינ ללכּב טָאה

 .ןרָאי עקידרעטײװ יד ןיא ּוליפַא ,סעיצַאזינַאגרָא עט
 טָאה סָאװ ,רעּױט עשיטסילַאיצַאס עטלַא יד ןּופ רענייא
 רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה ,ןָאדנָאל ןיא טּבעלעג גנַאל

 ,גנּוציז עט22 (2

 .וירֹּב סגרעּבנעדלָאג ,לקיטרַא .טיצ רעד ,ןויבצ 6

 םיא ךָאנ ןּוא (?קישרא רעטריטיצ) ןוי בצ טכאמ תּועט םעד 4

 :ךיוא

 ,(1915 קרָאי-ּוינ)

 ןיא יקצַאש .י ר"ד ךיוא סנטצעל ןּוא

 "גנּונעװאב-רעטעּברַא רעשידיי ןּופ עטכישעג, ןײז ןיא ןי גרּוּב

 ןגרעּבנעדלָאג .7 ןגעװ ?קיטרַא ןײז ןיא שטײד .ל

 ,גָאל מעד ןגעװ לקיטרא ןַײז

 יּינ ,"דגײרפ רעד,) *ןדיי יב םזילַאיצָאס רָאי 50, -- ןייארַאפ רענָאד

 .(0--6 .מּונ ,1926 קרָאי
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 =רעדנופ רעירַאטעלָארּפ ןיק קידנעייו טינ,; :ןּבירשעג

 ַא ןרעװ ּוצ זיא סע ךעלגעמ יװ ,קידנעעז ןּוא םייה

 =עּברַא רעשידיי רעד טָאה ,רעמערק ַא רעדָא רעטסיימ
 ןבעלגײא ךיז טנעקעג טינ לַאמנײק דנַאלגנע ןיא רעט
 טָאה רַאפרעד ."עיגָאלָאכיסּפ רעשירַאטעלָארּפ רעד ןיא
 ּוליפַא ,עיצַאזינַאגרַא עטסעפ ןייק טַאהעג טינ ללכּב רע
 יד סָאװ ,ףירעד טקּוקעג טינ ,עלענָאיסעּפַארּפ ןייק
 ןגעװ טימַאּב קרַאטש ךיז ןּבָאה סנָאינּוי-דיירט עשילגנע
 טּבײרש -- ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ עשידי יד .םעד
 ןזָאלּבטפול יװ ,ןצַאלּפ ןּוא ךיז ןדליּבכ; -- רעטייװ רע
 דנַא,גנע ןיא רעטעּברַא רעשידי רעד ...רעסַאװ ןפיוא
 .(ג"רעכּוז.קילג רעכעלרעגריּב:ןיילק רעד ץלַא ךָאנ ןיא

 - ןילרעּב - ענליװ .ןַאמרעּביל ןרהא ש

 ןָאדנָאל

 ,ןזיװעגנָא לקיטרַא םענּופ ּבױהנַא ןיא ןּבָאה רימ יװ

 =ךי ַא ןפַאש ּוצ ןוורּפ יד רָאנ ָאד זנּוא ןריסערעטניא

 ריא ןענופעג טָאה עכלעו ,גנּוגעװַאּב עשיטסילַאיצַאס עש

 ,ןיארַאפ רענָאדנָאל םעניא קּורדסיוא ןטערקנַאק ןטשרע

 ןרענָאיּפ עריא ןּוא גנּונעװַאּב רעד ןּופ עיגָאלָאעדיא יד

 ףיוא קיטכיוו זנּוא רַאפ ןענייז ךעלזיירק עלַאגעלמּוא רענליוו יד

 ןּופ עלעגיװ יד ןעװעג ןעניז ייז ליפיוו ףיוא ,ליפ ױזַא

 יד רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,רעּוט עּפּורג רעטשרע רעד

 ןעגייז ערעדנַא ןּוא ןָאסלעכָאי ,שטיװעלעדנּוז :טריצנערעפ

 קעװַא זיא ןַאמרעּביל ,גנּוגעװַאּב רעשיסּור רעד ןיא קעװַא

 רעטשרע רעד ןעװעג זיא ןָאדנָאל .סַאג רעשידיי רעד ּוצ

 רעד ןּוא ,טײקיטעט סנַאמרעּביל ןיא ּפַאטע רעטסנרע

 -גָאל ןיא םיא ייּב דַָאזיּפע ןַא רָאנ -- ןייארַאפ רענָאדנָאל

 .אפּוג ןָאד

 :לַאיצָאס ריפ ךּוּברַאיי םעניא ןיא 1881 רָאי ןיא

 :ָאס עשישטייד יד סָאװ ,"קיטילָאּפלַאיצָאס דנּוא טפַאשנסיװ

 ןַא ןענישרעד ,ךיריצ ןיא ןּבעגעגסױרַא ןּבָאה ןטסילַאיצ

 =סילַאיצָאס ןּופ גנולקיװטנַא יד, ןעמָאנ ןרעטנּוא לקיטרַא

 ?הרזמ ןיא עסערּפ רעשיאערּבעה רעד ןיא קנַאדעג ןשיט

 טלעטשעגטסעפ ןיאס יװ .6ת:2 טעמתחהעג ,"עּפָאריײא

 ןיא גנּונעװאּב עשיטסילַאיצָאס עשידַײ יד, ןײטשטָאר .ת (4

 -ור א ןעװעב ויא ןַײטשטָאר .127 .מּונ ,1906 ,"גנּוטיײצטקלָאפ , ,"דנאלגנע

 ןרָאפ עטצעל יד  ,"דנּוּב, םּוצ טרעהענ רע טָאה רעטעּפש ,.ד .ס רעשיפ

 .טעיװָאס רעד יב ןטסָאּפ םענעעזעגנָא ןא רעײז ןעמּונרַאפ רע טָאה

 ןיא רָאדַאסַאּבמַא רעשיטעיװָאס רעד ןרעװ טלָאזעג טָאה ןּוא גנורינעל

 : ,.דנאלגנע

 2 טע 2, 00(: 6614
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 גיװדּול ךרּוד ךיריצ ןיא ןרָאװעג ןּבעגעגסיױרא זיא ךּוּברָאי סָאד

 308 גנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןּופ ּבױהנָא רעד

 יַאֹּב םעד ?קיטרַא רעקיזָאדרעד טרעהעג ,ןרָאװעג
 שטיָאניּבַאװ ףלָאװ-והילא טסילַאיצַָאס ןשיאערּבעה ןטנַאק
 יייאניא טָאה רֹע ןכלעװ טימ ,רבח סיקסוועשטניוו ,(ר"וא)
 גרעּבסגינעק ןיא "לוקה, סנָאזניקדָאר ןיא טעּברַאעג םענ
 :רעּביא ןַא שטיָאניּבַאר טיג לקיטרַא םעד ןיא .1877 ןיא
 שיאערּבעה ןיא ןּבַאגסױא עשיטסילַאיצָאס יד רעּביא קילּב
 *עי ןגעװ רע טּבײרש ײּברעד ןּוא ןרָאי רעק70 יד ןיא
 -עגנָא ךיז טָאה (דנַאלסּור ןיא) עיצַאנ עדעיג :טיײיצ רענ
 (גנוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא) ןריזינַאגרָא ּוצ ןּביױה
 ַא ןעמּוקעגפיוא זיא סע ןּוא תוירחא רענעגייא ריא ףיוא
 יד ,ענליװ .עסערּפ רעשיאערּבעה רעד ןיא ךיוא ןּבעל יינ
 ;(6) עיצקעס עקיטפערק ַא טעדליּבעג טָאה ,"אטילד םילשּורי,
 ןקיטסייג רעייז טַאהעג ןּבָאה דנַאלסּור-םורד ןיא םירבח יד
 =גער ַא רַאפ תונכה טכַאמעג טָאה'מ .װעיק ןיא רטנעצ
 טָאה גנּומענרעטנּוא סנאמרעּביל ןּוא ,עיצַאזינַאגרָא רערעל
 ןופ עּבַאגסױא יד ןכַאמ ּוצ ךעלגעמ קעװצ םעד טַאהעג
 ןענייז םידעפ עלַא .ןַאגרָא ןשיטסילַאיצָאס ןשיאערּבעה ַא
 =עג טָאה ןַאמרעּביל ּואװ ,ןָאדנָאל ןיא ןעמּוקעגפיונּוצ ךיז

 עינָאלָאק רעשידיי:שיסּור רעקיטרַאד רעד ןיא טעדנירג
 =נימעג רעשידיי.שילגנע רעד ןּופ ןיא עכלעוו ,עיצקעס ַא
 טָאה סָאד זַא ,ןרָאװעג טגלָאפרַאפ ױזַא (רעלדַא ר"ד) עד
 ,רעדילגטימ עטסעפ טינ יד ןּופ טירטסױרַא םּוצ טכַארּבעג
 ףיוא ,טנעמַאדנּופ םעד טעדליּבעג ןּבָאה עקירעּביא יד ןּוא
 עטירד יד ןרָאװעג טעדנירגעג ןכיגניא ןיא סע ןכלעװ
 -ליּב-רעטעּברַא ןשיטסינּומָאק |ןשישטייד| םענּופ עיצקעס
 ,"ןייארַאפ:סגנּוד

 ןַאלּפ ןטגײװצרַאפ ַא ןגעװ עיצּפעצנַאק עקיזָאדיד
 רעכלעװ טימ ,ןדיי ןשיװצ טעּברַא רעשיטסילַאיצָאס ןּופ
 רעד ףיוא טקוקעג טינ ןזיא ,טריפעגנָא ןּבָאה לָאז ןַאמרעּביל
 ,תמאל בורק ךוּת ןיא םרָאפ רעקידאמזוג ןּוא רעוװיאַאנ

 ירַאטס -- ךעלטנגײא) ענליװ קידנזָאלרַאּפ
 רעד ןּופ לַאפכרּוד ןתעּב ןענופעג ךיז טָאה רע ּואװ ,ןָאג
 ,גרעּבסגינעק ןייק ןעמּוקעג ןַאמרעּביל זיא (עּפּורג רענליוו
 ,ֿדנַאלגנע ןיק ןירַאּפ ןּוא ןילרעּב ךרוד ןטרָאד ןּופ
 טגיואװעג טָאה ָאד לײװ ,ןָאדנָאל ּוצ ןגיוצעג טָאה םיא
 ָאד ןּוא ,װָארװַאל ,עּפּורג רעד ןּופ יּבר רעקיטסיײג רעד
 -עג טָאה רעכלעװ ,"דָאירעּפװ, רעד ןעגנַאגעגסױרַא זיא
 ױלָאװער עשיסּור עלַא ףיױא העּפשה עלַאסָאלָאק ַא טַאה

 .כיר גיװדול .ןײטשנרעּב דראּודע טריגאדער םיא טָאה שיטקאפ ;רעטכיר

 לראק רעּוט ןשיטסילאיצָאס ןשישטײד םענּופ םינָאדװעסּפ רעד זיא רעט

 רע תמחמ ,?רעטעפ רענעדלָאנ, רעד ןפּורעג טָאה'מ ןעמעװ ,גרעּבכעה

 ,גנונעװַאב עשיטסילַאיצָאס ילד טציטשעג קרַאטש לעיצנַאניפ טָאה

 (513 יז ,111 .ּב 1911 ,"אניראטס .רװעי,) ןיקמּורפ .ּב יב (2

 ךיוא ןעװעג טַײצ רעד ןיא זיא ןאמרעביל זא ,ןזיװעגנָא תועט יײּפע זיא

 ןּבָאה תועט ןקיּבלעזמעד .קיטכיר טינ ןיטּולחל זיא סָאד ;קרָאייוינ ןיא

 ײיֵל ןגעװ ןּבירשעג ןּבָאה סָאװ ,םירבחמ ערעדנַא טרזחעגרעביא רעטעּפש

 ,ןענַאמרעּב



509 

 =רעּביל ךיז טָאה ןָאדנַאל ןּופ .טייצ רענעי ןיא ןרענַאיצ
 םירבח ענעּבילּבעגרעּביא ענייז טימ ןדנוּברַאפ רעדיװ ןַאמ

 ןעװעג ררועמ ײז ,ןּבירשעג יז ּוצ טָאה רע ;ענליװ ןיא

 ןגעװ ןעװעג עידומ ןּוא רּוטַארעטיל טקישעג ,טעּברַא ּוצ

 עג ןענופעג ןענייז סָאװ ,ווירּב יד ןּופ .רענעלּפ ענייז

 1878 ןיא ןיוו ןיא טסערַא ןתעּב ןענַאמרעּביל ייּב ןרָאװ

 ,(1 ןרָאװעג טכעלטנפעראפ זייוולייט סנטצעל ןענייז סָאװ ןּוא

 עשיטסילַאיצָאס עּפּורג רענליװ יד זַא ,רָאלק ןעמ טעז

 ןייא ןיא .םיא טימ ןדנוּברַאפ גנע ןעװעג זיא טיילעגנּוי

 ןיא ןּוא םרָאפ רעטלעטשרַאפ ַא ןיא ,םיא ייז ןטעּב ווירּב

 ןקישּוצ; ,עיצַאריּפסנַאק םּושמ ןונגס ןשיאערּבעה-שינּבר ַא

 חולשל,) "ןענרהא 'ר ךרּוד תורוטפה יד ןכָאװ ייווצ עלַא

 ;6("ןרהא 'ר י"ע תורוטפהה תא תועובש יתש ידמ ונל

 יל עלַאגעלמּוא יד - טניימעג טרעװ ?תורוטפה , רעטנּוא

 ,שטיװעלעדנוז ןרהא -- "ןרהא 'ר; רעטנּוא ,רּוטַארעט

 ."עיצּולָאװער רעשיסּור רעד ןּופ טסידנַאּבַארטנָאק רעד

 'ר י"ע ךבוטב חלשג :ײז ןטעּב װירּב רעדנַא ןַא ןיא

 ינשב שֹודֹקִה יברה תומד רויצ תא ירשפאה םדקהב ןרהא

 רעטנּוא .(5"תלפוכמו הלופכ תדחוימ והכרבו ,ןירַאלּפמעזקע

 ףרַאד ,ןקישּוצ טעּב'מ דליּב סעמעװ ,"שודקה יבר, םעד

 יַאד ןענייז ווירּב עקיזָאדיד .ןװָארװַאל ןייטשרַאפ ןעמ

 ַא בגא ןיא סָאד .18715 רעּבמעטּפעס ןט29 םעד טריט

 -רעּביל ןיוש זיא טייצ רענעי ּוצ זַא ,זײװַאּב רעקיטכיוו

 טינ ץלַא ךָאנ ןיא טציא זיּב -- ,ןָאדנָאל ןיא ןעוװעג ןַאמ

 .דנַאלגנע ןיק ןעמּוק ןײז ןּופ עטַאד יד רָאלק ןעװעג

 םינברהו םינואגה םולשב--רעטייוו ייז ןּביירש--םש ושרפ;

 יד ןּופ ."'יחי יברה ידי לע םימ תקצל םידמועה םיאבגהו

 רעד ןּופ רעדילגטימ יד זַא ,רָאלק זנּוא טרעװ ווירּב

 רעײז ףיא יװ ,ןענַאמרעּביל ףיוא טקוקעג ןּבָאה עּפּורג

 ײז ןּופ רענײא ּב"צ טּבײרש -- ,ךתולג ץראמ, :רעריפ

 :השדח הדות ךל רמאנו ,תורקי רוא ערזת -- םיא ּױצ

 !ונײד -- הז ליבשב אלא ,בוהא ער ,ונילא תאב אל םא

 ּוצנֲא ויאַאנ ןעװעג סיװעג זיא סע -- "!ץמאו קוח קר

 "עיצקעס עקיטפערק ַא, לזיירק רענליװ םעניילק םעד ןפּור

 ?הריפצה, ןיא שטיװָאק רע פ .מ ר"ד ןופ טכעלטגפעראפ (}

 ?נָא ןענישרעד) ךיוא ,6 ןּוא 160 .מּוב ,1920 (עשרַאװ)

 ,טנַאקַאּב יװ 1920.  ילּוי 20 ןּופ ("הריפצה, רעטריקסיפנָאק רעד טָאטש

 ;ןיװ ןיא ראנימעס:רעניּבַאר םעניא "תמאה, ןּופ ויכרַא רעד ךיז טניפעג

 טָאה שטיװָאקרעּב ר"ד

 "החשהג

 יד רַאפ טָאה ןּוא ויכרא םעד ןיִא טעּברַאעג

 .עטַאמ ןּוא וירּב ײר עצנַאג ַא ןטרָאד ןּופ טכעלטנפערַאפ ןרָאי עטצע?ק

 (1924) "טפנּוקּוצ ,, ןיא ,(1920--1919) *רחשה , ןוא *הריפצה , ןיא :ןלאיר

 ;1928--1927 ןרָאי יד ראפ (ביּבא.לּת) "רבדל ףסומ, םעניא סרעדנּוזַאּב ןּוא

 טַײרגעגּוצ ךיוא טָאה רע ."טנײה,, ןּופ רעמּונ:לבוי םעניא סנטצעל ךיוא

 .רעּביל טימ ,1928 ,"רבד, תאצוה ,1 .ּב ,/ןאמרביל .ש .א יבתפ,, יד

 ,ןע?קיטרַא עטקורדעג.טינ סנַאמ

 ,160 .מונ ,1920 "הריפצה , (2
 .166 .מּונ ,1920 ,ןטרָאד 6

 510 גניגעוװַאּב רעשיטסילַאיצַאס רעשידי רעד ןּופ ּביױהנָא רעד

 לזיירק רעד זַא ,ןיא רָאלק רעּבָא ,"אטילד םילשּורי, ןּופ

 ףעד ןיא גניר ַא ףיוא יװ .טקּוקעג ךיז ףיוא טָאה אפוג

 ,גנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןּופ טייק רעסיורג

 ענליוװ טימ טצענערגַאּב טינ ךיז טָאה ןַאמרעּביל

 ַא ףיוא ָאד ךיז רע טָאה ןילרעּב קידנרָאפכרּוד ,ןײלַא

 טימ ןדנוּברַאפ ךיז טָאה ןּוא טלעטשעגּפָא טייצ רעצרּוק

 ןעװעג ןענייז סָאװ ,ןטנעדּוטס עשידיי-שיסּור עּפּורג ַא

 ןקיטרַאפ ַא טימ ןעמּוקעג זיא רע .טמיטשעג שיטסילַאיצָאס

 טָאה ,ןדיי ןשיװצ עדנַאגאּפָארּפ רעשיטסילַאיצָאס ןּופ ןַאלּפ

 טָאה ןּוא ןעיידיא ענייז ןּופ ןיירק ןיא ןגיוצעגניײרַא יז

 ןײרַא ןענייז סע רעכלעוװ ןיא ,"עיצקעס, ַא טעדליּבעג ָאד

 ןעװעג ןענייז רעפלעהטימ עטסקיטכיװ ענייז .ןָאזרעּפ 9

 -עג ןּבָאה עדיײּב -- ,ןָאסנָארַא .מ ןּוא שטיװערּוג .ג

 .(4 װעליהָאמ ןּופ טמַאטש

 =רעּב ןיא ןטסיליהינ עשיסּור יד ןּופ סעצַארּפ , ןתעּב

 =רעּביל ןּופ סעצָארּפ םעד .ה .ד -- 1879 רָאי ןיא "ןיל

 ןרָאװעג טנַאקַאּב זיא --ןענָאסנָארַא ןּוא ןשטיוװערּוג ,ןענַאמ

 יַאמרעּביל ּוצ ןּבירשעג טָאה שטיװערּוג .ג סָאװ ,ווירּב ַא

 ,םעד ןגעוו (1876 ץרעמ ןיא) ןָאדנַאל ןייק ןילרעּב ןּופ ןענ

 ןיא לָאמניא ףיונּוצ ךיז טמּוק עיצקעס רענילרעּב יד זַא

 ןרימרָאפ רימ,) ןגַארפ ענעדיישרַאפ טלדנַאהַאּב ןּוא ךָאװ

 טעז ווירּב םעד ןּופ .('ןסולשַאּב ןּוא ןשטנּואװ ערעזנּוא

 -ַאֹּב יד ןקיטעטשַאּב טפרַאדַאּב טָאה ןַאמרעּביל זַא ,ןעמ

 רעשיטסילַאלצָאס רעד ןּופ קעװַא רעטעּפש זיא שטיװערּוג .ג 4

 טקּורדעגּפָא רע טָאה סענַאדַאּב ןושרג םינָאדװעסּפ םעד רעטנּוא .גנּוגעװַאּב

 ;ןעלקיטרַא ַײר ַא ןענַאגֹרָא עשידיי:שיסּור ערעדנַא ןיא ןּוא "דָאכסָאװ, ןיא

 ;(לוטנָאק רעשינעד ָאד ןעװעג) וועיק ןיא טצצזַאּב ךיז רע טָאה רעטעּפש

 ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא ןָאסנָאר ַא -- .זירַאּפ ןיא רע טניואו טציא

 רעשיטסילַאיצָאס רעשישטײד רעד ןיא ןעמּונעג לייטְנָא טָאה ,רָאטקָאד

 הע זיא רעטעּפש ;(רעגָאװש סנײטשנרעּב דרַאּודע זיא רע) גנּוגעװַאּב

 .טציא ךָאנ טניואו רע ּואװ ,עקירעמַא ןַײק ןרָאפעגרעּבירַא

 יז ,רּוש עיס ַא ח טרעהעג ךיוא טָאה עּפּורג רעקיּבלעזרעד ּוצ

 ןא) װעליהָאמ ןיא החּפשמ רעשיסקָאדָאטרָא רעכייר רעײז ַא ןּופ טמַאטש

 זיא רעטעּפש (טירַאּב בקעי 'ר ןּופ לקינַײא קצװַא ןצנַאגניא רוש .ח

 .גנּוגעװַאּב רעשידיי רעד ןּופ עגנַאל ַא

 ןרענָאיצּולָאװער ןשיסּור ןטימ טַאהעג הנּותח יז טָאה ןטרָאד

 טקישרַאפ ןעװעג יז זיא טײצ

 ,ריּביס ןיא

 ,תונורכז צריא ןענישרעד דנַאלסּור ןיא ןענײז סנטצעל .ווָאלָאּפָאגלָאד רעּוט

 ןיא ןטסילאיצָאמ עשידי עּפּורג יד טנָאמרעד בגא ךרדּב טרעװ סע ּואװ

 רענעי ןגעװ תועידי עשיטסַאטנַאפ עקינײא ןטלַאהטנַא תונורכז יד .ןילרעּב

 ןיא ןּוא שידי ןיא ןענישרעד זיא "תמאה, רעד זַא ,ּב"צ יװ ,טײצ

 "תמאה, םעד ןריגַאדער ןיא ןעמּונעגלײטנָא טָאה

 םעד "טעדנירגעג, טָאה יז

 יז זַא ,שיאערּבעה

 זַא ,יז טּבײרש סרעדנַא ןשיװצ .,..המודכו

 ,ןילרעּב ןיא עּפּורג יד טָאה ריא ךרּוד זַא ,רָאנ זיא טנַאקַאּב ;"תמאה,

 עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסילַאיצָאס רַאפ ןעמּוקַאּב ,,ןַאמרעּביל ךיוא אמּתסמ ןּוא +

 :עז ,ןּבעל םּוצ ןקיש ריא טגעלפ החּפשמ עכײר יד סָאװ ,טלעג

 א 8 סח !ווץ קי טססםסזועונ88עה; !+ץקסא 1928, 1132. 8םדסקמ

 (ןטייז 2134
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 טלַאה טכער טימ ןּוא ,עּפּורג רענילרעב רעד ןּופ ןסּולש
 רעדנירג םעד רַאפ ןענַאמרעּביל טקַא-סגנּוקידלּושַאּב רעד
 ּוצ ןעװעג זיא ןַאלּפ סנַאמרעּביל .(ג"עיצקעס, רעד ןּופ

 ערעדנַא יד ןיא ךיוא ןילרעּב ןיא יװ סעיצקעס ענױזַא ןדליּב

 ּוטש רעד ןשיװצ דנַאלסױא ןיא סעינָאלַאק עשידיי:שיסּור
 ענעגײא סָאד רע טָאה ,ןסייװ רימ יװ .טנגּוי רעקידנריד

 .מעד .דנַאלסּור ןיא םּוחֹּת ןשידיי םעניא ךיוא טריטקעיָארּפ

 ,סעיצקעס עשיטסילַאיצָאס עשידיי ןגעװ קנַאדעג ןקיזָאד

 -סיוא רע טָאה ,דנַאלסױא ןיא ךיוא ױזַא דנַאלסּור ןיא ייס

 -ער-לַאיצָאס םענּופ טּוטַאטס, םעד ןיא טלקיװטנַא ךעלריפ

 רימ עכלעװ ןגעװ ,"ןדיי ןשיװצ דנַאּברַאפ ןרענָאיצּולָאװ

 סיװעג .לקיטרַא רעזנּוא ןּופ ּבױהנָא ןיא טנָאמרעד ןּבָאה

 ?קַארַאכ ןוויאַאנ ַא רָאג ךָאנ ןגָארטעג רענעלּפ עלַא יד ןּבָאה
 טימ לָאמ ןטשרע םּוצ ךיז רימ ןפערט ָאד רעּבָא ,רעט

 -ַאיצָאס רעשידיי רעטיירּב ַא ןּופ ןַאלּפ ןטכַארטעגכרּוד ַא

 רָאי ןיא .טלעװ רעד רָאג ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסיל
 יָאדװעסּפ ןרעטנּוא) טקורדעגּפָא ןָאסנָארַא ר"ד טָאה 8

 רעײנג רעשישטייד רעקרַאי:וינ רעד ןיא -- ?סּוירַאמ,; םינ

 ןיא 1879 ןּופ סעצָארּפ םעד ןגעװ תונורכז (*גנּוטיײצסקלַאפ

 .עיצקעס רענילרעּב רעד ןּוא ןענַאמרעּביל ןגעװ ,ןילרעּב

 עצנַאג יד טלעגניילק ּוצ ןכַאמ ךיז טימַאּב ןָאסנָארא ר"ד
 -- רע טּביײרש -- ,ןַאמרעּביל, :ןענַאמרעּביל ןּוּפ טייקיטעט
 עיצקעס עשידיי יד, זנּוא טרילּוטיט (ןָאדנָאל ןּופ) טָאה
 :נָאל ןיא טרָא:ץיז:טּפיױה ןטימ ,ילַאנָאיצַאנרעטניא םענּופ
 יל יד, ."ןענַאמרעּביל ןּופ -- עדיגע רעד רעטנּוא ,ןָאד
 -- "!קַאוהָארטש רעּביל ןײמ ,ּוד !ןָאיצקעס עשינַאמרעּב

 רַאפ זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןּופ עינַאריא טימ סיוא רע טפּור

 (?.,גּולק ןרָאװעג רָאי 33 יד

 *רעד ןַאמרעּביל טָאה ןילרעּב ןיא סעצָארּפ ןפיוא

 עדנַאגַאּפָארּפ טימ ןעמּונרַאפ ךיז טָאה רע זַא ,טרעלק
 ןַאמרעּביל ."קלָאפ ןשיריי ןּופ ןסערעטניא יד ןיא, רָאנ
 ןטלַאהַאּב ךיז לָאז סָאװ ,שטנעמ רעד ןעװעג טשינ זיא
 רע טָאה םייהרעדנּופ ךָאנ .ןטנעמּוגרַא עשלַאפ רעטנוא

 יַאיצָאס-לַאנָאיצַאנ ַא ןּופ ןעיידיא טַימ ןגָארטעגמּורַא ךיז
 טָאה דנַאלסיוא ןייק ןעמּוקעג זיא רע רָאנ יװ .טעּברַא רעשיטסיל
 ןטשרע םעד .רענעלּפ ענײז ןכעלקריװרַאפ ןעמּונעג רע
 ּוק .ןילֹרעּב ןיא טכַאמעג רע טָאה ,ןעעז רימ יװ ,טירש
 םעד ןצּונסיוא ןּבױהעגנָא רע טָאה ןַאדנָאל ןייק קידנעמ
 -רע רעד ןעװעג זיא רע .ןקעװצ ענייז רַאפ *דָאירעּפוװע

 טָאה סָאװ -- ,רעקיצניא רעד ךעלטנגייא ןּוא - רעטש

 .ער רעשיסּור רעד ןיא עגַארּפ עשידיי יד טלעטשעג

 .סצרָאק ןּוא ןעלקיטרַא עלַא :רּוטַארעטיל רערענָאיצּולָאװ

 "רָאירעאפק טקּורדעג ןעװעג ןענייז סָאװ ,סעיצנעדנָאּפ

 ,3 .ּב .ב (

 2) ןזג:1טפ, םנוממסעטמפסמ 2ט5 1061מ6:מ 1,606

 ענאס36 401:68261/ט9" (אסשש צסעא))/ 1908) 16 םמ8 8

 ,ט084.

 ,1911 ?ַאנירַאטס .רװצי, ןיא א"צד ;,יקמּורפ

 512 גנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןּופ ּביױהנָא רעד

 ןּופ ףוס ןזיּב 1875 רעּבמעטּפמעס ןּופ ,המיתח ַא ןָא
 ןּוא "קָאטסילַאיּב ןּופ,, ,'ענליװ ןּופ, לּפעק ןרעטנּוא ,6

 עכלעװ ,ערעדנַא ײר ַא ךיוא יװ ,"דנַאלסּורסײװ ןּופ,
 *סערָאק עכלעזַא .םיא ןרעהעג--,עגַארפ עשידיי יד ןרירַאּב
 שרעדנַא יצ ױזַא ןּבָאה סָאװ ,ןעלקיטרַא ןוא סעיצנעדנָאּפ

 .ניא ,21 -- טנכערעגנָא רימ ןּבָאה ,ןדיי ּוצ תוכייש ַא
 .(8 ןגיוּב עכעלטע עטּוג טעדליּבעג ייז ןטלָאװ םענייא
 ףיוא ןלעטשּוצפָא ךיז תלוכיּב טינ רימ ןענייז רעדייל

 ,גנולדנַאהּכָא עלעיצעּפס ַא טרעדַאפ סָאד -- יונעג ײז
 ןּופ דליּב טנכייצעגסיוא ןַא ןּביג סעיצנעדנַאּפסערָאק ענייז
 ןשיטילַאּפ ןּוא ןשימָאנַאקע ןשידיי ןּוא םענַײמעגלַא םעד
 רצוא ןא ,דנַאלסּורסײװ ןּוא עטיל עקיטלָאמעד ןיא בצמ
 ַא טימ ןשטנעמ ַא ןּופ ךעלכַאז ןּבירשעג ,ןטקַאפ טינ
 ַאד .ןּבעל ןלַאער ןרַאפ שּוח ַא טימ ןּוא גיוא ףרַאש

 יװ ,ןַאמרעּביל רעדנַא ןַא רָאג סױרַא זנּוא רַאפ טערט
 עקידהצילמ עשיאערּבעה יד ןוּפ ןּוא "תמאה, ןּופ רעד
 רּבחמ רעד זיא ןַאמרעּביל זַא .ןטסעפינַאמ ןּוא םירמאמ
 =עטשַאּב סעיצנעדנַאּפסערָאק עמינָאנַא עטנָאמרעד יד ןּופ
 רעכלעװ ,גרעּבנעדלָאג .ל יו ,היאר-דע רעקיטכיװ ַאזַא טקיט
 ."דַאירעּפװ,, ןיא רעצעז ַא ןּוא רבח סנַאמרעּביל ןעװעג זיא
 ענעי ןיא ןַאגרָא ןרענָאיצּולַאװער ןשיסּור ןרעדנא ןייק ןיא
 ןעװעג ךעלגעמ טינ ןעניז ,רעטעּפש ּוליִפַא ןּוא ,ןרָאי
 ןיא רּוטַארעטיל רעד ןיא .ןדיי ןגעװ ןעלקיטרַא עכלעזַא
 -ידיי ןגייווש רַאפ ּוצ ןיטּולחל ללּכ רענעמּונעגנָא ןַא ןעוועג

 טּומ םעד טַאהעג טָאה ןַאמרעּביל רָאנ ןּוא ,ןגַארּפ עש
 ןגעװ ןּכָא ןדער ּוצ ךיוא ןּוא ןגַארּפ יד ןלעטש ּוצ
 .םזילַאיצַאס ןשידיי

 יל טָאה םוילַאיצָאס ןשידיי ןגעװ ןעקנַאדעג ענייז
 :סערָאק יד ןּופ עקינײא ןיא ןטכַאלפעגניירא ןַאמרעּב
 "עגליװ ןּופ ווירּב ןטשרע םעניא ןיוש .סעיצנעדנַאּפ
 טינ םזילַאיצָאס רעד זיא (ןדי) זנּוא. :רע טּביײרש
 רעזניא זיא ("ַאנישטשּבָא,) טפַאשנײמעג יד .דמערפ
 רעד -- ענּומָאק ,עיצידַארט רעזנּוא -- עיצּולַאװער ,םויק
 .לעװ ,(גנּוּבעגצעזעג--ךעלטנגייא) הרוּת רעזנּוא ןּופ דוסי
 ןגעװ םיטּפשמּו םיִקּוח יד ןיא טקירדעגסיוא רָאלק זיא רעכ
 ,תותימצל ןרעװ טפיוקרַאפ טינ ןעק דרע יד זַא ,םעד
 ירעדירּב ןּוא טיהכיײלג ןגעװ ,הטימש ןּוא לבוי ןגעו
 עכעלטפַאשלעזעג עקיטייצרַאפ רעזנּוא .חמודכו טייקכעל
 'ניּברַאפ עתמא רעזנּוא ;עיכרַאנַא יד זיא -- גנּונעדרָא
 רודּכ ןצנַאג ןרעּביא ןטײװצ םעד טימ רענייא גנּוד
 ןּופ טסײג םעניא .לַאנָאיצַאנרעטניא רעד זיִא -- ץראה

 3) ,,886ק6מ" , 1875--1876-

 ,מּונ ךיוא ,26 ,35 ,22 ,21 ,16 .מּונ יד צ? ןּבעל רענליװ ןגעוו

 ירא עטסקיטכיװ יד (עטיל ןגעװ -- ךצלטנגײא) קָאטסילַאיּב ןגעװ 8

 ,21 ,26 ,23 ,18 .מּונ עז ןעלקיט

 --31 .מּונ :עז םעד רעסיוא .אחרוא בגא רָאנ ןּבעל עשידיי סָאד ןרירַאּב

 דנַאלסּוהסַײװ ןגעװ ןעלקיטרַא 5 יד

 ,טנגּוי ,דיל רעד ּוצ ףּורפיוא םעד -- 38 ןּוא ןייארַאפ רענָאדנָאל םעד ןגעוו
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513 

 יד ןסקַאװעגסױא ןּוא ןגױצרעד ןעניז קלָאּפ רעזנּוא
 ,סקרַאמ יװ ,טייצ רענרעדָאמ רעד ןּופ םיאיבנ עסיורג
 .(1"!םיכרד ערעײז ןיא ןייג רימָאל .ערעדנַא ןּוא לַאסַאל

 ןגעװ רעטרעװ עיינ טימ ץנעדנָאּפסערָאק עקיזָאדיד
 ןכרּוד ןרעװ טזיילעגסיוא ןפרַאד סָאװ ןּוא ןדייל סָאװ ,ןדיי
 עקיטלָאמעד יד ןּופ ןזירק יד ןיא טָאה ,םזילַאיצָאס
 עפרַאש ַא ןפּורעגסױרַא ןרענָאיצולָאװער עשיניַארקּוא
 רעטעּברַאטימ ןּוא דניירפ רעטנעָאנ ַא .טייקנדירפּוצמּוא
 ןשיניַארקּוא ןטסּואװַאּב םעד -- וָאנַאמָאגַארד .מ ןּופ
 טימ טָאה -- ,רעּבײרש ןּוא טנַארגימע ןשיטילָאּפ ,רעּוט
 ןּופ רַאטערקעס םּוצ ןּבירשעג ףרּואװרָאפ ןּוא גנּוגערפיוא
 ןיא רעװ קידנסיװ טינ ,לקיטרַא םעד ןגעוו "דָאירעּפװ;
 ַא ןדיי יב ןעעז ּוצ קיטכיר טינ זיא סע, :רּבחמ ןייז
 ןעניז דנַאלסּור ןיא ןדיי יד .ןסַאלק ףיוא גנּולײטעצ
 טּבעל רעכלעװ ,סאלק רעצנַאג ןייא רָאנ ,עיצַאנ ןייק טינ
 5ַאּב רעשיסּור-ןיילק רעד ןּופ ןובשח ןפיוא ךעלסילשסיוא
 ןיא עיצַאטַאולּפסקע רעײז ןופ טכַאמ יד .גנורעקלעפ
 =עד ...טינ ףוס ןייק טָאה טייקכעלדעש רעײז ןּוא סיורג
 ךעלגעמ רַאפ רימ ןעניפעג סענַאּפ יד ןגעק ּבױא ,רעּביר
 ָאט ,עיצּולָאװער רָאנ ןּוא עיצולָאװער ןקידערּפ ּוצ
 קידנענעק !םּוטנדיי ןפיוא ןייז תוכז:דמלמ רימ ןענעק יװ
 ןיא טינ הנּומא ןיק טינ רימ ןּבָאה סעדישז יד טּוג
 טינ ,"לַאנָאיצַאנרעטניא ןקסװָאדישז,, ןכעלרעכעל םעד
 .סעדישז יד דצמ עיצּולַאװער רעד ּוצ סעיטַאּפניס יד ןיא
 -עסיטנַא רעזנּוא ןּופ תּוהמ רעד טײטשַאּב םעד ןיא טָא
 טינ רעּבירעד ךיז טרעדנואװ ...('ַאיּבָאּפָאדישז ,) םזיטימ
 לכיּב ךעלכאז סעדעי רעזנּוא זַא ,(ןגָאז ךייא לעוו'כ ּביױא)
 דישז םּוצ האנש ַא טימ ןעגנּורדעגכרוד ןייז ןּומ
 ..(2"רעמ ךָאנ טינ ּבױא ,ןַאּפ םּוצ יװ

 טָאה ,םזילַאיצָאס ןשידי ןּופ רעגערט םעד קידנכּוז
 רעשידיי רעד ףיוא טינ טלעטשעגּפָא גיוא סנַאמרעּביל ךיז
 .ילעטניא רעשידיי רעד ןּופ לייט ןייא ףיוא רָאנ ,עסַאמ
 הביבס סעמעװ ןּופ ,ץנעגילעטניא-ּבלַאה -- רעקיטכיר ,ץנעג
 ןעװעג ױזַא םיא זיא עכלעװ ןּוא סױרַא ןיילַא זיא רע
 .םירּוחּביהבישי עטרעלקעגפיוא יד ףיוא -- ונייה ,טנעָאנ
 טָאה -- ,םירּוחּב-הבישי יד ןציזַאּב ןטפַאשנגייא ענעטלעז,
 םענופ דובּכ רעז -- "תמאה, ןיא ןּבירשעג רעטעּפש רע
 עטסעּב יד ןענייז ייז ;ייז ףיוא ךיז טלַאה םּוטנדיי ןצנַאג
 סָאװ ,לכש ןפרַאש ַא טימ ןשטנעמ ;טנגּוי רעזנּוא ןשיװצ
 ײז .רשוי ןּוא תמא םעד ּביל ןצרַאה ןצנאג ןטימ ןּבָאה
 ןציזַאּב סָאװ ,טנגּוי רעזנּוא ןשיװצ עקיצנייא יד ןענייז
 ,עקיצנײא יד ןעניז ייז ;עּבילנגײא ליפ ּוצ ןייק טינ
 בירקמ ןּוא ןּבעל רעטיּב ַא ןּבעל ּוצ ?גּוסמ ןענייז סָאװ

 .16 .מּונ ,ןטרָאד (

 2) תעסזע 'עצּפהתב ,הקמזסאמהס88 (1876--1878)

 תמּמֹוּמ 1910; רַאטערקעס םעד -- 8. 11 ךא' ּוצ 1 .ןא. ןופ ווירב "א

 .(ןיו ואפ} 2676 רַאורּבעּפ 28 םענּופ ,ווָאנרימס דָאירעּפװ. ןאפ

 גנֹוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעׂשידי רעד ןּוֿפ ּביוהנָא רעד

 ' טקנוּפ
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 ,..ןלַאעדיא יד ןֹופ חּבומ ןפיוא תוחוּכ עצנַאג ערעיז ןייז
 ײרט ןּבילּברֲאפ ןענייז סָאװ ,עקיצנייא יד ןענייז יז ןּוא
 דע ןענײז ןּוא םיא ןשיװצ ןּבעל יז לייװ ,קלָאפ םעד

 טנגּוי ייעטרעלקעגפיוא, יד תעּב ,ןייּב ןייז ןּופ ןייּב ַא םויה
 :קעד ַא רעטנּױא ןּוא קלָאפ ןּופ טרעקעגּפָא ןיוש ךיז טָאה
 ,?טכַאמ ןּוא טלעג ,דובּכ ךָאנ ךיז יז טגָאי הלּכשה ןּופ לטנַאמ
 *דָאירעּפװ, ןיא ןעלקיטרַא עמינָאנַא ענייז ןּופ םענייא ןיא
 טרילּומרַאפ םעד רַאפ ןרָאי עכעלטע טימ ךָאנ רע טָאה
 עיצַאיצנערעפיד-ןסַאלק רעד ףיוא טקנוּפדנַאטש ןקיזָאדמעד
 ןיא הנומא עפיט יד .(גץנעגילעטניא רעשידיי רעד ייּב
 טָאה רּוחּביהבישי םעד ןּופ טײקשירענָאיצילָאװער רעד
 םעד טימ ןּוא ענליװ ןּופ ךָאנ טכַארּבעגטימ ןַאמרעּביל

 =ַאיצָאס ַא ןגעװ רענעלּפ ענייז ןדנוּברַאפ ןעוװעג ןענייז
 עכלעװ טימ .שיאערּבע ה ףיוא עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסיל
 *רעּביל .ןּבעל ץנַאג ןייז ןגָארטעגמּורַא ךיז טָאה רע
 יד ןּופ זיירק םעד דמערפ ןּבילּבעג ןענייז ןעיידיא סנַאמ
 ילָאּפַאמסַאק ןעװעג ןעניז סָאװ ,ןרענָאיצּולָאװער-ןדיי
 ינרירַאּב .טמיטשעג שירָאטַאקיפיסּור גּולּפ ןיא ןּוא שיט
 ערעדנַא יד ןּוא ןענַאמרעּביל ןשיװצ תועד:יקולח יד קיד
 :שטיװעלעדנּוז טּביירש ,עּפּורג רענליװו רעד ןּופ רעדילגטימ
 ףיוא  ,םירּוחּב:הבישי יד ףיוא טקּוקעג טָאה ןַאמרעּביל,
 ןענרעל טימ ּפַא ךיז טיג סָאװ ,טנגּי רעשידי רעד
 סָאװ ,ץנעגילעטניא רעלאנָאיצאנ רעד ףיוא יװ ,ארמג
 ךיז טקיטיונ סָאװ ןּוא טמיטשעג שיטסילַאעדיא-ךיוה זיא
 ןעגנובערטש עשיטסילַאעדיא עריא לָאז'מ זַא ,םעד ןיא
 ,גנונעדרַא רעלַאיצָאס רעלַאעדיא ַא ןּופ געװ ןכיוא ןטכיר
 ןירעפמעק ןּוא ןירעריפ עקיטסייג יד ןרעװ לָאז יז ידכּב
 יֹוצ רעשיטסילַאיצָאס ַא רַאפ עסַאמ רעשידי רעד ןּופ
 טּבײרש -- סעּומטש ןטשרע רעזנּוא ןיא ןיוש, ."טפנוק
 סרעדנּוזַאּב ןַאמרעּביל טָאה -- רעטייו שטיװעלעדנּוז
 ןּוא ,ןדיי ןשיװצ ןטעּברַא ליװ רע זַא ,ןכָארטשעגרעטנּוא
 יװ רָאנ טינ טקּוקעג טעּברַא ןייז ףיוא רע טָאה ייּברעד
 .יסּור רעד רַאפ ןטפעוק ןריּברעװ ּוצ לטימ ַא ףיוא
 לטימ ַא ףיױא יװ רָאנ ,ײמרַא רערענָאיצּולָאװער רעש
 ,םּוטנדיי םענּופ ןײזטסּואװַאּב ןלַאנָאיצַאנ םעד ןּביױהּוצֿפױא

 יַאֹּב טָאה רע ןטפַאשנגײא עלַאנָאיצַאנַײרּוטלק סעמעװ
 =צפיוא קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג ןּוא טצעשעג ךיוה סרעדנּוז
 ןענופעג טינ טלָאמעד ןּבָאה ןעיידיא סנאמרעּביל ,..ןטיה
 ןּופ רעדילגטימ יד ןּופ םענייק ייּב גנַאלקּפָא םּוש ןייק
 "וו טקידנערַאפ -- ןטקעיָארּפ ענײז, ."זיירק רעזנּוא
 ןכעלקריװרַאפ וצ ןּבױהעגנָא רע טָאה -- שטיװעלעד

 .(4 "ןָאדנָאל ןיא
 טשינ םיא ןעמ טָאה ןָאדנָאל ןיא ךיוא רעּבָא

 רעשיסּור רעד -- טײצ רענעי ןּופ תודע ןא ,ןענַאטשרַאפ

 23) ,ם3חסקסח" 1876. א6 27, ,113 ם6תססדסאה",

 ירעּביל ןגעװ ווירּב סעשטיװעלעדנּוז ,"דנּוּב, ןּופ װיכרַא 4

 .(1908) ןענַאמ
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 ןַאמרעּביל תעּב זא ,טּבײרש -- װָאזעקרעשט רענָאיצּולָאװער

 ַא ןגעװ ןדער ןָאדנָאל ןיא ןּבױהעגנָא 1876 ןיא טָאה

 םירבח עשידײ ענייז ּוליּפַא ןּבָאה, ,םזילַאיצָאס ןשידיי

 ןכעלדעש ַא רַאפ טשינ ּבױא ,ןטלַאהעג ןטסילַאיצַאס

 ןריפ ּוצ זַאלצּוו רַאפ תוחּפה לכל ויא ,םזילַאנָאיצַאנ

 עשידיי יד ."שיאערּבעה ןיא םזילַאיצַאס ןּופ עיצַאטיגַא יד

 ןּוא .םיהּוּכיו עקיציה טריפעג םיא טימ ןֵּבָאה םירבה
 םירבה עשיסּור יד סָאװ ,טינ רעדנּואװ ןייק זיא סע
 ןקיטּומטּוג ַא טימ ןװּורּפ ענײז ףיא טקּוקעג ןּבָאה
 השעמ עצנַאג יד קידנטלַאח ,?כיימש
 .(1"עיזַאטנַאפ

 ןּבָאה רימ יװ ,םידיחי ןעװעג רעּבָא ןעגיז סע
 =ַאנ יד טלײטעג ןּבָאה סָאװ ,ןעעזעג רעירפ ןיוש סָאד
 =ּוא םיִא ןּבָאה ןּוא ןענַאמרעּביל ןּופ ןעיידיא עלַאנָאיצ
 רע סָאװ ,וירּב ַא טלֹוּב טזייװַאּב סָאד .טציטשעגרעט
 דילגטימ ַא ןּופ ,ענליװ ןּופ ןָאדנַאל ןיא ןעמּוקַאּב טָאה

 .ה .ד 1815 רעּבמעצעד ןיא ,עּפּורג רעקיטרַאד רעד ןּופ
 ןּוא ןיארַאפ רענָאדנָאל םענּופ גנּודנירג רעד רַאפ ךָאנ
 .טנגּיי רעשידיי רעד ּוצ ףורפיוא ןטנַאקַאּב ןייז רַאּפ
 ןטלעטשרַאפ ןקיּבלעז םעניא ןּבירשעג ןיא ווירּב רעד
 לאינד, ּוצ טריסערדַא ןיא ןּוא ןונגס ןשינּבר-שיאערּבעה
 ןכלעװ רעטנּוא ,םינָאדװעסּפ סנַאמרעּביל) ?תודומה שיא
 עטשרע עניז "רהשה, ןיא ןּבירשעג רעטעּפש טָאה רע
 ןָאטעג עלַא ריא טָאה סָאװ--.(ןעלקיטרַא עשיטסילַאיצָאס
 השע המ, :וירּב םענּופ רּבחמ רעד טגערפ -- ?ןדי ראפ
 םינּברה לארשייינב לכו (המרה ותראפת דובכ) ר"הּתכ
 קּוק ךיא, "!לארשי-ינב תבוטל שדוקה תוכאלמּב םיקסועה
 רעזנּוא ןּוא ןדיי ךָאד ןענייז רימ -- ךיז רעדנואוו ןּוא
 -ירּב ערעזנּוא ןשיװצ הרוּת יד ןטײרּפשרַאפ ּוצ זיא בוח
 ןּוא -- ,םיקסע ערעיײז ןיא ןָאטרַאפ ןענייז סָאװ ,רעד
 -רַאג ײז ןליצרעד ןּוא ןטײװרעד ןּופ רָאג ןעייטש רימ

 רעטסּוּפ ַא רַאפ

 ןּוא תוטיש עלַא ןּוא ארמג  ,הרוּת רעד ןופ טינ
 רענײמעגלַא רעד ןָא ןדיי ןזָאל ןעמ ןעק יװ ..."תודגא
 ,רשּב לכ לצ "ה דובכ הלגו טעמ דוע,; ?הרוּת
 ילבמ תונטקה תורײעה יּבשוי לארשי-ינּב ּוראשי עודמו
 -ַאיצָאס עשידי יד ףיוא טרעדָאפ רּבחמ רעד "?הרות
 ,קלָאמ ןשידײ םּוצ--רעּבָא ,"קלָאפ ןיא ןייג, ּוצ ןטסיל
 רעײז ּוצ ןעייג ןטסילַאיצָאס עשידייטינ יד יװ טקנוּפ
 תונטקה תורייעה לא הבישיה:ינּב וכלי אל עודמ, .עסַאמ
 רסומּו הרות דמלל ךא רחא רבד רותֹּב וא םידמלמ רותּב
 'ר ,ומוקא '?ארונהו לודגה םוי אובי םרט לארשי:ינבל
 ,ףױא טײטש, -- ,רעטײװ רע טּבײרש -- ,"לאינד
 ּוצ ,קלָאפ רעזנּוא ּוצ ןעמענ ךיז רימָאל ןּוא ,לאינד 'ר
 טרָאד ןדער ּוצ בוה רעד טגיל ךיא ףיוא ..ןדיי יד
 ישרוד, הרבח א ןדנירג ּוצ ןּוא םידידי ערעײא טימ
 זיא'ס זַא ,ןדיי יד ןלייצרעד ּוצ ידּכ ,ילארשיּב בקעי:ןיע

 .ןענאמרעּביל ןגעװ ווירּב סווָאזעקרעשט ,ןטרָאד (41
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 ןדער ךָאנ ןטק רעװ ןּוא -- ץק םענּופ טייצ יד טנעָאנ

 ריא ,תמא !תודומח שיא לאינד טינ ּביוא ,ץק םעד ןגעװ

 ָאטינ זיא תישמה:תומי יד ןיא זַא ,ןרעפטנע רימ טעװ

 *תומואמ דיסח ַא ןּוא לארשי:דיסח ַא ןשיװצ קוליח ןייק

 יד ײּב זַא ,טּוג ךיא סייװ רעּבָא ןגעװטסעדנופ ,םלועה

 ײז ןגָאז סָאװ ,םישודק ליפ ןַארַאפ ןענייז םלועה-תומּוא

 סָאװ ,גָאט ןקידארומ ןּוא ןסיורג ןקיליה םעד ןגעװ ןָא

 סע רעװ ,רענײק ָאטינ זיא סע ןּוא - ,ןעמּוק ףרַאד

 יד זַא ,ןפָאה טינ ןענעק רימ ..ןדיי יד ןגָאזנָא סע לָאז

 הרוּת יײז ןענרעל ןדיי ּוצ ןייג ןלעװ םלועה-תומּוא ידיסח

 ךיז טזָאל ןושל רעטלעטשרַאפ רעד .יםימש-תארי ןּוא

 בקעי=ןיע ישרוד, רעטנּוא :ןרירפישעד טכייל  רעייז

 .ָאס עשידיי ַא -- טנימעג ךעלריטַאנ טרעוו 'ילארשיב

 :ָאס רעד -- "הֹרוּת,, רעטנּוא ,עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצ

 יַאריּפסנָאק ַא טימ טעמתחעג זיא ווירּב רעד  ,םזילַאיצ

 ר'ד יװ ."ןנהוי 'רל ינשה יאבגה ,םדהתכד, ןעמָאנ ןוויט

 םעד רעטנּוא ךיז טלַאהַאּב ,טסעפ טלעטש שטיװָאקרעּב

 -עג ןיא ָאקשטַאילק הירַא .(6 ָאקשטַאילק -- םינָאדװעסּפ

 יד ןּופ ןּוא ,עּפּורג רענליװ רעד ןּופ דילגטימ ַא ןעװ

 ,ןעמ טעז ןלַאירעטַאמ:ײצילָאּפ עטכעלטנפערַאפ טשרָאקָא

 .ל טעּבוַא רעד ןיא ןפלַאהעגטימ ויטקַא טָאה רע זַא

 ךָאנ עּפּורג רעד ןּופ רעריּפנָא םעד ,ןשטיװָאדיװַאד

 טניימ סָאד טָא) ןרַאּפּפָא סעשטיוװעלעדנּוז ןּוא סנַאמרעּביל

 ןיא טסערא םיײב .('ןנחוי 'רש ינשה יאבגה, תועמשמ

 ןּוא טסעפ ןטלַאהעג טשינ ךיז רע טָאה 1816 ץרעמ

 ,(5 עּפּורג רעד ןּוּפ טעּברַא רעד ןגעװ טלייצרעדעגסיוא טָאה

 ,זיװַאּב סלַא קיטכיװ זנּוא רַאפ זיא ווירּב רעד

 ךיז טָאה גנּוגעװַאּב רעשידיי ַא ןגעװ קנַאדעג רעד זַא

 ןיוש -- םידיחי ןשיװצ רָאנ תמא -- ןזיירק עסיוועג ןיא

 -עג טינ ןיא ןַאמרעּביל ןּוא .,ןטפול רעד ןיא ןגָארטעג

 ּוצ זנּוא ייּב טניואועג זיא'מ יװ ,םַאזנייא ןצנַאגניא ןעוו

 .ןעניימ

 ,ןופרעד ןלַאפעגּפָארא טינ ךיז ייּב זיא ןַאמרעּביל

 ידיי טיײהרעמ עטסערג יד ּוליּפַא ןּוא עשיסּור יד סָאװ

 ןּוא רענעלּפ ענייז טכַאלעגסױא ןּבָאה ןטסילַאיצָאס עש

 ןָאדנַאל ,תמא .עיזַאטנַאפ רעכעלדעש ַא רַאפ ַײז ןטלַאהעג

 ירעפסקע ענייז רַאפ דלעפ קיסַאּפ ןייק ןעװעג טשינ זיא

 ןּופ רעגערט רעטּבילַאּב רעד טלעפעג טָאה ָאד - ןטנעמ

 "עג ָאד זיא עיצַאּוטיס עלַאער עצנַאג יד ,ןלַאעדיא ענייז

 -נָא) "רחשה, ןלא ,'תמאה, תכרעממ, ,ץיבוקרּב .מ ריד 2

 ווירב רעד ;1920 ילּוי 21 םענּופ ,(?הריפצה, רעטריקסיפנָאק ָףעד טַאטש

 י"עפ טּבײרש שטיװָאקרעּב ר"ד) 1805 רעּבמעצעד טימ טריטַאד זיא

 .(יקצַאלק -- תועט

 3 עסזסקעאס-קספ0תוסמעס88ו0 ס6סקמעא (260עה-

 זקםמ 52,)1924--53. ןגעװ ?גנולײטּפָא רעט|||, רעד ןּופ טכירַאּב

 .גיצ כּוב .נ ּוצ הפסוה ;טנַאק ןקידברעמ-ןופצ ןיא עדנַאגַאּפָארּפ רעד

 ,לקיטרַא סר עד
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 *עגנָא ןַא .םייהרעדניא יװ ערעדנַא ןַא ןיטּולחל ןעװ

 ;הסנרּפ רעסיוא ןסיװ טינרָאג ןּופ ליװ סָאװ ,עסַאמ ענעפָאל

 טינ ןליװ ןּוא טינ ןסײװ סָאװ ,ךכרּכ-לעּב רעירַאטעלָארּפ

 טינ םּורַא רענייק טָאה שיאערּבעה ;םזילַאיצָאס ןּופ ןסיװ

 םּורַא זיא הבישי רעד ןּופ טנגּוי.סקלָאפ ןייק ;ןענַאטשרַאפ

 יֵעג טינ !יא "םיּתסילַאיצסה תדגא, יד ךיא .ןעװעג טיִז

 יַאיצָאס טָאטשנָא .טלָאװעג טָאה ןַאמרעּביל סָאװ ,סָאד ןעװ

 טָאה--םיאיבנ יד ןּופ ןלַאעדיא טימ עיצּולָאװער רעל

 .רעדיינש ןשיאַאזָארּפ ַא טימ ןעמענרַאפ טזּומעג ךיז ןעמ

 ןּוא ןעמַאר עקיזָאדיד ןיא גנע טרעװ ןענַאמרעּביל .ןָאינּוי

 םעד ןָא ,תּודיחיּב טעּברַא ןיז ןריפ ּוצ טסילשַאּב רע

 ׂ .ןייארַאפ

 ןָאדנָאל ןיא סױרַא ןַאמרעּביל טזָאל 1876 ילּוי ןיא
 ירוחּב ימולש לא;--טנגּוי רעשידיי רעד ּוצ טסעפינַאמ ןייז

 ןיא ."לארשי תיבל םעּב םיבדנתמהמ, :טעמתחעג ,"לארשי

 ןקידרעייפ-םַאלפ ַא ןיא ןּבירשעג זיא סָאװ ,ףּורפיוא םעד
 רעד ןגעק סױרַא ףרַאש רע טערט ,ןָאט ןרענָאיצולָאװער
 יד; יד ,"עטרעלקעגפיוא; יד ןגעק ,ץנעגילעטניא רעשידיי
 יליּב סיוא ןצּונ סָאװ ,"גנּוריגער ןּוא לַאטיּפַאק ןּופ רענ

 ןּופ, .קלָאפ םעד ןגעק ןעײג ןּוא ערעירַאק ּבילּוצ גנּוד

 -עטניא רעד ּוצ ךיז רע טדנעװ -- קלָאפ ןפיוא תופידר
 םענּופ ןּוא גָאטליױאװ ןפַאשעג ךיז ריא טָאה -- ץנעגיל
 ריא טָאה זנּוא .טסּולסנּבעל -- רענייּב ענייז ןּופ קָאילק

 עכעלגערטרעדמּוא ןּוא טיונ ,רעגנּוה רָאנ טזָאלעגרעּביא

 ּפָאק רעזנּוא ףיוא טכארּבעג ריא טָאה סָאד,."ךרּפ-תדובע

 *ּוצ .ןטייװצ ןכָאנ םערּוטש ןייא ,ןרעדנַא ןכָאנ ךָארּב ןייא
 רעד ןזנּוא) םּורַא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה דלּוש רעיא ּביל

 זנּוא ףיוא ןעמּוקעג זיא ךייא ַּביִלּוצ ןּוא סַאה רעלַאנָאיצַאנ

 ןעמ טָאה ךייא ּבילוצ !האנש עזעיגילער עקידנענעדּב יד
 -גיק ,רעדירּב ערעזנּוא רעטנזיוט טכַארּבעגמּוא קידתוירזכא
 ,טנגוייסקלָאפ רעד ּוצ ךיז טדנעװ רע *?!קלָאפ ןּופ רעד

 :גיא טינ ךָאנ ךיז ןּבָאה סָאװ ,םיליּכשמ םִירּוחּב, יד ּוצ
 -רָא רעקידנריטסיזקע רעד ןּופ האמוט רעד ןיא טכירעג
 ןּוא ,"הלּכשה רעשלַאפ טימ ןעװעג אטוח טינ ןּוא גנּונעד
 םענופ קילג ןרַאפ רעפמעק יד ןּופ ןעייר יד ןיא ייז טפּור

 הנה יּכ, .טײהשטנעמ רעצנַאג רעד ןּופ ןּוא םעה"ןומה
 תוחפשמ לֹּכ הֹּתע ּוברקי בַרקֹל :םכל םירמוא ּונחנא
 ןיא טשטייטרַאפ -- רעירַאטעלָארּפ) םיכושחה .המדאה
 תדובע ריסהל ודכלתי וידחי ץראה יספא לכמ (לַאניגירָא
 םלועה תוכילה יונש ..םתוֲאסכמ םיכלמ ףודהלו עצּבה
 םג, ."םודאה ולגדיסנ תא םירמ ((ןָאיצולָאװער עלַאיצָאס)

 םינע תאס םג יּכ ,הזוה לודגה רבדל די ּונּתי ינמע יכושח
 ּודבע ,וילא ּורבהתה ,םעּב ּואּב ...היתודג לֹּכ לע האלמ

 -עד ןעװעג זיא "קלָאפ ןיא ןַייג, גנּוזָאל רעד .(1 "ותא

 סע ,תואיצמה:רקי עסיורג א טציא זיא ףּורפיוא רעקיזָאדרעד (1

 -עגסיוא זיא זנּוא .ןרַאלּפמעזקע רָאּפ ַא רָאנ רשפא ןרָאװעג לּוצינ ןענייז

 ירעּב ר"ד סָאװ ,"תמאה, וויכרַא ןּופ רַאלּפמעזקע םעד ןעעז ּוצ ןעמוק

 גבוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןּוּפ ּבױהנָא רעד
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 ץנעגילעטנַײא רעשיסּור רעד ןשיװצ רעלּוּפָאּפ רעייז טלָאמ

 טרימַאלקַארּפ ןַאמרעּביל טָאה גנזָאװ םעד טָא ןּוא

 ,עסַאמ-סקלָאּפ רעשידיי רעד עגונּב ךיוא

 טזָאלעגסױרַא ןַאמרעּביל טָאה ףּורפיױא ןקיזָאדמעד

 טימ שיאערּבעה ןיא -- קיטייצכיילג ןּוא שיאערּבעה ןיא

 ןיא .טײז רעטיװצ רעד ףיּוא גנּוצעזרעּביא רעשיסּוד ַא

 *דנתמהמ, :המיתח עקידהצילמ יד טלעפ טסקעט ןשיסּור םעד

 עשידיי יד, :ןפָא טײטש סע ןּוא "לארשי תיבל םעּב םיב

 ןעװעג זיא טסקעט רעשיסּור רעד ."ןרענַאיצולָאװער עלַאיצָאס

 ער רעד ןּופ גנוקרעמַאּב ַא טימ *דָאירעּפװ, ןיא טקּורדעגּפָא

 ןּוא ףּורפיוא םעד ןגינעגרַאפ טימ ןּביג יז זַא ,עיצקַאד

 .טעּברַא יד ןָא ןּביױה סָאװ ,םירבח עשידיי יד לזמ ןשטניװ

 ןָאטכַאנ טלָאװעג סיװעג ףּורפױא ןייז טימ טָאה ןַאמרעּביל

 רַאי ַא טימ טָאה רעכלעװ ,ןװָארװַאל ןּופ ליּפשייּב םעד

 .םיוא ןטנַאקַאּב ןייז ןָאדנָאל ןיא טזָאלעגסױרַא םעד רַאּפ

 ,"טנגּוי רערענַאיצולָאװער:לַאיצָאס רעשיסּור רעד ּוצ; ףּור

 ַא ןיא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה ףּורפיוא סנַאטרעּביל

 עשידיי:שיסּור יד ןשיװצ ּוליִפא .זיירק ןטצענערגַאּב ץנַאג

 ײרפ טנעקעג טָאה רע ןיהּואװ ,דנַאלסיױא ןיא ןטנעדּוטס

 .:רַאפ קרַאטש טינ ןעװעג ךיױא רע ןזיא ,ןעמּוקּוצ

 =ערּוג .ג תונורכז ענייז ןיא טּבײרש ּב"צ ױזַא .טײרּפש

 סנַאמרעּביל ןיא ,ךיז טקנעדעג רימ ליפיו ףיוא,, :שטיוװ

 רעּבָא .(6 "טנַאקַאּב ןעװעג טינרָאג ןילרעּב ןיא ףורפיוא

 רעד ףיוא רע טָאה ,ןעגנַאגרעד זיא רע ןיהּואװ ,טרָאד

 ןַא טְכַאמעג טנגּוי רעשיליּכשמ רעטמיטשעג:שיטסילַאיצָאס

 תוגורכו ענייז ןיא סע טקיטעטשאּב ,לשמל ,יוזַא--קּורדניײא

 עסיורג ַא טליּפשעג טָאה ףּורפיוא רעד .יקסוועשטניװ .מ

 סלַא 1879 ןיא ןילרעּב ןיא סעצָארּפ ןפיוא עלָאר

 ,י"שר טימ ןּבירשעג זיא ףּורפוא רעד .טקישעגּוצ זנּוא טָאה שטיװָאק

 השפא - טריפַארגָאטיל ןעװעג רע זיא ,ןענײמ ריּפ יװ ,ןּוא בתֹּכ

 ךיוא זיא ןּוא טהביתּכ ןּבירשעג ןַײש טָאה רעכלעו ,אפּוג ןענַאמרעּביל ןּופ

 רָאנ טנַאקַאּב ןעװעג זיא טײצ רעטצעל רעד זיּב .ףַארגָאטיל ַא ןעװעג

 ,טּפװ , ןיא טקּורדעגּפָא ןעוועג זיא רעכלעוו ,טסקעט רע שיסּור רעד

 ןּופ טקּורדעגרעּביא ןטרָאד ןּופ ןּױוא (טסּוגױא 1 ,28 .מּונ ,1876) "דָאיר

 2 .ּב ,"סקנּפ ןטיור  ןיא .(1 .ּב) ?עיָאטישזערעּפ ןיא גרעּבניצ 'ה

 ערָאלקמּוא ןּוא עטרענעלקרַאפ ַא ןרָאװעג ןּבעגעג לָאמ ןטשרע םױצ זיא

 .טסקעט ןשיאצרּבעה םענּופ טלימיסקַאפ

 םעד ןיא טקּורדעגּפָא ךיוא

 זיא טסקעט הרעשיאערּבעה רעד

 םּוצ) ֹו"ּפרּת רַײא ז"ט ןּופ ?הבדל ףסומ,

 שידיי ןיא .(ןָאדנָאל ןיא ?םיּתסילאיצסה תדגא , רעד ןּופ לֹבוי ןקירָאא 0

 -- ןשיסּור םענופ קיטנָאק -- טצעזעגרעּביא ןצװעג ףּורפיוא רעד זיא

 רעטשרע רעד, :.מ .נ ןּופ לקיטרַא םעניא 1 .ּב ,"סקנּפ ןטיור, םעניא

 ןיא ךיוא רעטעּפש ;(1921 ,עשרַאװ) ?ןייארַאפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי

 ,עשרַאװ) ?םזילַאיצָאס ןשידיי ןּופ ּביוהנָא רעד, רּוׁשָארּב רעשידיי רעד

 גנוצעזרעּביא עכעלטרעוו א זיא רּוׁשָארּב עקיזָאדיד ;?גנוײרּפַאּב , גַאלרַאפ

 .("הבדל ףסומ , רעמּונ:לבוי ןטנָאמרעדנּבױא םענּופ

 .רװעיג (2

 ,"ןילרעּב ןיא ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןּופ סעצָארּפ

 רעד, ,שטיװערּוג .ג ,1918 ,8 .ּב ,ַאנירַאטס
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 =לרַא ךיוא םיא טָאה ןַאמרעּביל ,לַאירעטַאמ-סגנוקידלּושַאּב
 יד ןיא ענליװ ןיא ,דנַאלסּור ןייק לַאגעלמּוא טקישעגרעּב

 =עגנָא ןַאד טָאה רע ןּוא ,טקיטשרעד ןעװעג ןיוש עּפּורג
 עלַאקידַאר עשיאערּבעה יד טימ ןעגנּודניּברַאפ טּפינק
 =ַאיצַאס ַא ןגעװ ןטקעיָארּפ ענייז ּואװ ,וועיק ןיא םיליּכשמ
 =סיוא רעייז ןּבָאה שיאעדּבעה ןיא עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסיל
 רעטעּפש םיא טָאה עּפּורג רעװעיק עקיזַאדיד) ןעמּונעג
 םעד .('תמאה, םעד ןּבעגסױרַא םייּב ןפלָאהעג קרַאטש
 ןשיאערּבעה ןטנַאקַאּב םּוצ טקישעגּוצ רע טָאה ףּורפיוא

 ןּוא וועיק ןיא טנױאװעג טָאה סָאװ ,ל"להי ררושמ

 רעּבָא .'תמאה; ןיא ןעמּונעג ליײטנָא רעטעּפש טָאה

 ןיא ןרָאװעג ןלעפעג טינ ללּכ ףּורפיוא רעד זיא ןל''להי
 רע טּבײרש עיצַאריּפסנַאק םּושמ ךַארּפש רעטלעטשרַאפ ַא
 :(שיאערּבעה ןיא) 1876 טסּוגױא ןיא ןענַאמרעּביל ּוצ
 סעצשעיַאילװַארּפוא יד זַא ,טגײצרעּביא ךיז ּבָאה ךיא,,
 ײז .(ןָאט ּוצ ןּבָאה ײז ןעמעװ טימ טינ ןעייטשרַאפ
 ןקיטליגדנע ןַא ןּוא סנַאליּב ַא ןכַאמ ּוּצ םינוק יד ןפּור

 ןיײק טינ ךָאנ ןּבָאה רימ זַא ,ןסעגרַאפ יז ןּוא ןוּבשח
 ןמ ןשטנעמ בור רעד ןזַא ןּוא הרוחס רעזנּוא רַאפ םינוק
 ןּוא הרוחס רעד ןּופ תּוהמ םעד טינ ךָאנ ןסײװ קושה
 ןטייוצ ַא ןיא ."ןעמּוקַאּב יז ןעמ ןעק ןעלטימ עכלעװ טימ
 רעד זיא סָאד טינ, :רעפרַאש ךָאנ רע טּבײרש ווירּב
 םעד ןעגנַאלרעד ּוצ לטימ רעד ןיא סָאד טינ ןּוא געװ
 טינ ךיז ךיא ּבָאה רעּבירעד ןּוא ,..ליצ םענעשטנּואװעג
 ּוליפַא ךיז ּבָאה'כ ןּוא ןפּורפיױא יד טימ ןצּונַאּב טנעקעג
 ןּוא .ןטנעגילעטניא עטנַאקַאּב עניימ יײז ןּבעג ּוצ טמעשעג
 טשודיחעג קרַאטש ךיז ןּבָאה ,טנעיילעג ייז ןּבָאה סָאװ ,יד
 -םיוא עכלעזַא טימ) ..ןדליװ ַא רַאפ ךימ ןטלַאהעג ןּוא
 טסעװ ןּוא ןעגנערּב טשינ ןצּונ םוש ןײק ּוטסעװ (ןפּור

 .(2 ("קיזת םיא יּכ ,ליעות אלו חלצת אל,) *ןכַאמ עילַאק רָאנ
 װעיק ןיק ףּורפױא םעד טָאה ,ןיטשרַאפ ןעק'מ יװ
 5ניא ןָאסלעכָאי .װ טכַארּבעג ללכּב דנַאלסּור ןייק ןּוא
 יד ןיא ;טרָאּפסנַארט ןלַאגעלמּוא ןשיסּור ַא טימ םענייא
 ןפּורעגנַא רע טרעװ ןיקסנָאימַאק ןּוא ןל"להי ןּופ ווירּב
 ןּוא "רומזמ , -- לָאמַא ,"חצנמל, ןעמָאנ ןטלעטשרַאפ ןטַימ

 .(3 "תוניגנמל,

 םיעדוי םניא סעצשעיילװארּפואה רשא יתיאר, ;לַאניגירֶא ןיא (1

 ,2קסע םהל שי ימ םע

 :טנכעװ םעד ןיא ,'תמאה, תכרעממ, ,ץיּפוקרּב .מ ר"ד (2

 .ַאק .מ ,ז"ּפרּת לולא ּב"י ןּוא לולא 'ה ןֹופ (גיבא:לּת) "רבדל ףסומ , ןכעל

 ךיוא טָאה ,רעגנעהנָא סנַאמרעּביל ןּופ רעצײא ,(ןַאמטסעװ .מ) יקסנָאימ

 הילא רשא ,עיצנעגילעטניאה ונֹּב הטעמ תמאּב, ;ןענַאמױעּביל ּוצ ןּבירשעג

 .(ז"ּפרּת לולא 'ה ,ןטרָאד) "ראטנאקה ?ש עינעלװַאיּבאה חלשנ

 ןָאסלעכָאא .װה היא "הצנמל, זַא (3

 ףיוא הבּוׁשּתּב ןשטיװָאקרעּב .מ ר"ד ּוצ ווירּב ןײז ןיא ןיקסנָאימַאק .מ

 .ַעגנָא ןּבָאה רימ יה ,(ז"ּפרּת לולא 'ה ,"רבדל ףסומ,) גערפנָא סטענשי

 ןּופ טקיטעטשַאּב טרעװו

 ןייז טָאה ןַאמרעּביל זַא ,ןזיװעגנָא ןיוש ןּבָאה רימ
 רענעגייא ןייז ףיוא טזָאלעגסױרַא טנגּוי רעד ּוצ ףּורפיוא
 טָאה ןיארַאפ רעשיטסילַאיצַאס רענָאדנָאל רעד .תוירחא
 שּוריפּב ןיא סָאד םגה ,טַאהעג טינ תוכייש ןייק םעד ּוצ
 ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא .ןּבַאגפױא ענייז ןיא ןעגנַאגעגנײרַא
 .טנָאמרעד טינ טרָאװ ןייק טימ ןינע רעצנַאג רעד טרעװ
 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,טירש רעקיזָאדרעד
 יסױרַא סיוװעג טָאה ,תויטנ עשיטסילַאּודיװידניא סנַאמרעּביל
 =רַאפ ןֹופ רעדילגטימ יד ייּב טייקנדירפּוצמּוא ןַא ןפּורעג
 .סױרַא ןענייז רעדילגטימ יד ּואוו ,גנּוציז רעד ףיוא .ןייא
 :טײקנדירפּוצמּוא יד ךיז טליפ ,ןענַאמרעּביל ןגעק ןטָארטעג
 ,"ןטלַאה ּוצ סיורג ךיז םּוא ןיײלַא ךיז רָאנ טניימ ןַאמרעּביל,

 טעּברַאעג ללכּב טָאה ןַאמרעּביל זַא .ןּואטס טגָאזעג טָאה
 ףיוא :טקַאֿפ רעקידנגלָאפ ךיוא טזייװַאּב ,ומצע תעד לע
 ,טרעלקרעד רע טָאה ןייארַאפ ןּופ גנּוציז רעטשרע רעד
 ןּופ ןטּוטַאטס יד ןקּורד ּוצ רעּביא טמענ רע זַא
 ןעק'מ יװ ןּוא ,ןטסָאק ענייז ףיוא ןײארַאפ םעד
 ;טקּורדעגּפָא ןיײלַא עקַאט ײז רע טָאה ןייטשרַאפ
 ןּופ לקיטרַא ןטשרע ןטריטיצ-ןּביוא םעד ןּופ ןעמ טעז סָאד
 טדערעג שּוריּפּב טרעװ סע ּואװ ,"לקינַארכ שיאושזד, םעד
 ' ,יילטעלּב טקּורדעג, ַא ןגעוו

 טנעמָאמ ןייא ףיוא ךָאנ ןלעטשּפָא ָאד ךיז ןליו רימ
 עג טיגרָאג ןיא עכלעװ ,טיײקכעלנעזרעּפ טנַאמרעּביל ןּופ

 רעשיאערּבעה ןייז ףיא -- םיא ייּב טרּפ ןייק ןעװ
 זיא ןַאמרעּביל זַא ,עודי רבד ַא זיא סע .עיגָאלָאעזיא
 רעד סלַא שיאערּבעה ןּופ דיסח רעקידרעיפ ַא ןעװעג
 רעד .ןדיי ןשיװצ עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסילַאיצָאס ןּופ ךַארּפש
 ,תונורכז ענייז ןיא טּבײרש ןָאסלעכָאי רעטנָאמרעדנּבױא
 ןגעװ ,1918 רָאי ןיא טכעלטנפערַאפ ןעװעג ןענייז סָאװ
 ןַאמרעּביל זיא לזירק רעזנּוא ןיא , :עּפּורג רענליװ רעד
 םעד ןגעװ עגַארפ יד ןּביױהעגפיוא טָאה סָאװ ,רעד ןעװעג
 ןטפַאשנגיא עלערּוטלּוק יד ןּוא ןײזטסּואוװַאּב ןלַאנָאיצַאנ
 וצסױרַא טײקיטונ רעד ןגעװ ןּוא קלָאפ ןשידי םענּופ
 ןּופ ךַארּפשש רעד ןיא רּוטַארעטיל עשיטסילַאיצָאס ןּבעג
 --ךַארּפש רעכלעװ ןיא ,עגַארפ רעד עגונ זיא סָאװ .ןדיי
 -- שיאערּבעה רעדָא ן'ןָאגרַאשז , :לַאניגירָא ןיא) שידיי
 טָאה רע לײװ ,שיאערּבעה רַאפ ןענַאטשעג ןַאמרעּביל זיא
 ַא ןטיירגוצ ןעמ ףרַאד ץלַא רַאפ רעירפ ןַא ,ןטלַאהעג

 רע רעד ּוצ טרעהעג ןָאסלעכָאי .װ טָאה ,לקיטרַא ןּופ ּביױהנָא ןיא ןזיוו

 :ָאװער רעשיסּור רענעעזעגנָא ןַא ןרָאװעג זיא רע ;עּפורג רענליו רעטש

 עגנאל א .ןטרָאּפסנַארט עלַאגעלמּוא יײּב טעּברַאעג ליפ טָאה ןּוא רענָאיצּול

 יעג טנאקַאב רע זיא רעטעּפש .ריּביס ןיא טקישרַאפ ןעװעג רע זיא טיצ

 העד ןּופ דילנטימ ַא) ףַארגָאנטע רעשיסּורה רענעעזעגנָא ןַא סלַא ןרָאװ

 .רעּביל ןּוא "תמאה, םעד .(עימעדַאקַא רעכעלטפַאשנסיו רעגרּוּברעטעּפ

 ,שטיוועלעדנּוז רבח רעטלַא ןייז ןעגנערּב דנַאלסּור ןייק טגעלפ ווירּב סנַאמ

 יֹעֹלַמּוַצ ןריטרָאפטנַארט םייּב רעּוט.טּפיוה רעד סלַא טנַאקַאּב זיא רעכלעוו

 ,דנַאלסּור ןַײק רּוטַארעטיל עֶלַאג
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 .הבישי עטנעגילעטניא יד ןּופ ןטשידנַאגַאּפָארּפ הנחמ
 .(1 "םירּוחּב

 רעייטשרָאפ רעשיּפיט רעד ןעװעג זיא ןַאמרעּביל
 סָאװ ,ןטנעגילעטניא עטמיטשעג-לַאקידַאר עּפּורג רעד ןּופ
 .סּור ןיא ןרָאי רעק70 יד ןיא טצדליּבעגסיוא ךיז טָאה
 ןיא זיא עּפּורג יד .םיליּכשמ יד ןופ גײװצּפָא סלַא דנַאל
 יד טימ ןדנּוּברַאפ ןעװעג ךָאנ שיגָאלָאעדיא םיטרּפ ךס ַא
 ערעייז ןּופ רעגערט םעד עגונּב -- סעיצידַארט עשיליּכשמ
 רעד טימ ףמַאק םעד עגונּב ,ןלַאעדיא עשיטסילַאיצָאס
 ןּוא טיײקכעלטלעװ רַאפ עיצַאטיגַא רעד ,עיסקָאדָאטרָא
 .שיאערּבעה ּוצ טייקנדנּוּבעגּוצ ןּופ טרּפ ןיא סרעדנּוזַאּב
 -ירש ןּוא רעוט עשיטסילַאיצָאס עשיאערּבעה עּפּורג יד
 .רעּביל :עטסקיטכיװ יד ;צניילק ַא רָאג ןעװעג זיא רעּב
 .ניװ ,("ארורד - רֹּב- ,"תודומח שיא לאינד) ןַאמ
 -ּבַאר .א ,('חורה שיא ילגי"י ,"ץנ-ןּב,) יקסוועשט
 ַײז רעּבָא .ןַאמרעקּוצ רעזייל ןּוא ,(ר"וא) שטיװָאנ
 רעד ןיא ןעיידיא עיינ יד טכַארּבעג עטשרע יד ןּבָאה
 ַא טנגּוי רעשיליּכשמ רעד ןּבעגעג ןּבָאה ,סַאג רצשידיי
 -ירפּפָא עסיוועג ַא ןגָארטעגנײרַא ןּוא לַאעדיא ןלַאיצָאס
 ןיא טָאה סָאװ ,עיגָאלָאעדיא רעשיליּכשמ רעד ןיא גנוש
 .העיקש ריא ברע ןטלַאהעג ןרָאי ענעי

 .ָאס ַא ןרָאװעג זיא ליּכשמ רעד סָאװ ,םעד ןּופ
 ענייז ךיז ןּבָאה ,הכלהל טילָאּפָאמסָאק ַא ןּוא טסילַאיצ
 ,םיקּוסּפ ,םיזמר ,הצילמ :ןטיִּבעג קיניײװ ןעמרָאפ-קּורדסיױא
 טייקדמערפ ַא ןּוא שטייד ּוצ השלוח עשיליּכשמ עטלַא יד
 .עה יד ןּבָאה ךיז ןשיװצ ץנעדנָאּפסערָאק יד .שידיי ּוצ
 רעד .6 שטייד ןיא טריפעג טּפָא ןטסילַאיצָאס עשיאערּב
 עלַא ףיוא טגיל סרוקיּפא םעד ליּכשמ םעד ןּופ לּפמעטש
 .גּוזַאֹּב ."תמאה, ןייז ףיוא ןּוא ןענַאמרעּביל ןּופ םיבתּכ
 .קיטרַא עשיאערּבעה יד ףיוא לּפמעטש רעד טגיל סועד
 ןיא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,(6 ןיקסוועשטניװ ןּופ ןעל
 םעד - "םימכח תפסא, םעד ןיא ןּוא "לוקה, סנָאזניקדָאר
 -וועשטניוו .י'תמאה, ןכָאנ לַאנרּושז ןשיטסילַאיצָאס ןטייווצ
 ןּביירש ּוצ ןּבױהעגנָא ,גרעּבסגינעק ןיא ,טלָאמעד טָאה יקס
 עגַאלייּב עשידייו "םעל לֹוק} םעניא - שידיי ןיא ךיוא
 רעּבירַא ןצנַאגניא .אחרוא בגא רָאנ רעּבָא ,('לוקה, םּוצ
 רעּבָא .ןָאדנָאל ןיא רעטעּפש טשרע רע זיא שידיי ּוצ
 ןיא ךיז טליפ ,טייצ עטשרע יד סרעדנּוזַאּב ,טלָאמעד ךיוא

 .18 .מּונ 1918 ,881206* ןיא ןָאסלע כָאי .װ ןופ תונורכז (1

 -רעד יד ןיא ןענַאמרעּביל ּוצ ר"וא ןּוא ץ"נ-ןּב ןּופ ווירּב יד עז (2

 "הריפצה , ןיא *תמאח,, תכרעממ , שטיװָאקרעּב .מ ר"ד ןּופ ןעלקיטרַא עטנָאמ

 .תויתוא עשידיי טימ שטַײד ןּבירשעג ןּבָאה ייז .120

 ;שטיװָאכַאװָאנ ןויצ-ןּב זיא ןיקסוועשטניװ ןּופ ןעמָאנ רעתמא רצד (3

 *עּפש טשרע ;"ץנ-ןּב, טעמתחעג ןעלקיטרַא עניײז רע טָאה טײצ עטשרע יד

 לָאמ ןטשרע םּוצ רע זיא ,"רוא יהי, רּוׁשָארּב רע שיד ײ רעד ןיא ,רעט

 .יקסוועשטניוו סירָאמ -- ןעמָאנ ןרעטנוא ןטָארטעגסױרַא

 52 גנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןּופ ּביױהנָא רעד

 יַאיצָאס רעטשרע רעד ןיא .ליּכשמ רעקילָאמַא רעד םיא
 יד, רעדָאו "רוא יהי; שידיי ןיא רּוׁשָארּב עשיטסיל
 .ניוו "ךַארּפש רעשינָאגרַאשז ןיא, - ("טלעו עטרעקרַאפ
 ,1879 רָאי ןיא ךָאנ ןּבירשעגנָא רּושָארּב יד טָאה יקסוועשט
 ַא ןַארַאֿפ זיא -- (1885 ּבױהנָא טשרע יז זיא ןענישרעד
 םצנּופ "םירקיע הרשצ-שלש , יד - שיאערּבעה ןיא המדקה
 .נָאל ןרַאפ ןעװעג טמיטשַאּב זיא סָאד ןּוא .(4 םזילַאיצָאס
 ּוליפַא טנעיילעג טכעלש ךָאנ טָאה סָאװ ,רעטעּברַא רענָאד
 יצח ןענַאגרָא עשיטסילַאיצָאס עשידיי עטשרע יד !שידיי
 טנעקעג טשינ ךָאנ ןּבָאה ןָאדנָאל ןיא ןרָאי רעק80 יד
 רעשיליוּפ , רעד :שיאערּבעה ןיא ָאטָאמ ַא ןָא ןעמּוקסיױא
 ךיּפּכ עיגי, קּוסּפ םעד טַאהעג רעש ןפיוא טָאה "לדיא
 - "דניירפ-רעטעּברַאא רעד ,"ךל בוטו ךירשא לכאת יכ
 .."ינא המ ימצעל ינאשכו יל ימ יל ינא ןיא םא

 .ַאיצָאס ןשיאערּבעה םענּופ רענָאיּפ רעד ,ןַאמרעּביל
 .ניא רעדָא ויטַאגענ שידיי ּוצ ןגױצַאּב ךיז טָאה ,םזיל
 ךעלדײמרַאפמּוא ןעװעג זיא ןָאדנָאל ןיא .דמערפ ןצנַאג
 טָאה - שידיי טימ עיצַאטיגַא רעד ןיא ךיז ןצּונַאּב ּוצ
 שידיי םעד ןּבעגּוצּוצ תוחּפה לכל טּבערטשעג ןַאמרעּביל
 ("סקנּפ, םענּופ ךַארּפש יד ךיילגרַאפפ שובל ןשישטייד ַא
 -גיּברַאפ יד .םיִקּוסּפ עשיאערּבעה טימ סע ןריצרַאפ ןּוא
 רימ יװ ,טלעטשעגניא רע טָאה דנַאלסּור ןיא ןעגנּוד
 עשיליּכשמ עטמיטשעג-לַאקידַאר יד טימ ,ןעעזעג ןּבָאה
 זיא דנַאלסּור ןיא רענעייל רעשיאערּבעה רעד .רעּביײרש
 ןּופ ױזַא טשינ רעּבָא ,תמאה , םענּופ טרעטסיײגַאּב ןצוועג
 -ייש ַא ןיא ןעק'מ סָאװ ,ןיילַא טקַאפ םענּופ יװ ,ךוּת ןייז
 ןפיוא ךיוא רקיעּב רפוּכ ַא ןייז ךַארּפש רעשיאערּבעה רענ
 ּוצ ווירּב ענייז ןּופ םענייא ןיא .טיּבעג ןשיטילָאּפ-לַאיצָאס
 "תמאה, רעד זַא ,יקסנָאימַאק .מ טּביײרש ןענַאמרעּביל
 איה השדח רשאב, דנַאלסּור ןיא רענעיײל םעד טלעפעג
 ."ויתורוש ןיבש ןעפיצנירפה דע ותעדב עיגה רשאב אֹלֹו
 45 "הזה חור יפל םנה יצראב םיארוקה ןמ םיברש המדא,

 .רעּפ סנַאמרעּביל טימ ךיז ןּבָאה טייצ עטצעל יד
 .עה רעד ןּופ רעשרָאפ יד טריסערעטניארַאפ טייקכעלנעז
 :ַאש םעד רָאנ םיא ןיא ןעעז עכלעוו ,רּוטַארעטיל רעשיאערּב
 .(6 שיאערּבעה ןיא רּוטַארעטיל רעשיטסילַאיצָאס רעד ןּופ רעפ

 .ניו ןגעװ רמ רמ ןמ'ל ק ןּופ ןעלקיטרַא עירעס רעד ןיא (4

 ,(קרָאי-וינ) "טיײהיײרפ , גנּוטײצ רעד ןיא טקורדעג ןעניײז סָאװ ,ןיקסוועשט

 עז ."רוא יהי, רּוׁשָארּב רעד ןּופ עטכישעג יד טליײצרעד ךעלריפסיוא טרעוו

 .1928 רעּבָאטקָא 16 םנּופ "טייהיירפ,

 .ַאְק) סנַאמטסעװ .מ ,ח"פרת ןסינ 'ב ןּופ "רבדל ףסומ, 5

 טבעלטנפערַאפ 118771 טסּוגױא ןט15 ןופ ןענַאמרעּביל ּוצ ווירּב (לקסנָאימ

 .שטיװָאקרעּב .מ ר"ד ןּופ

 ןּופ גָאטרָאל ןט50 םּוצ "רבדל ףסומ, ןּופ רעמּונ-לבוי םעד ל"גפ (6

 יד ןּוא שטיװָאקרעּב .מ ר"ד ןּופ ןעלקיטרַא עטנָאמרעד יד ךיוא ,"תמאה,

 ."ןַאמרביל .ש .א יבתכ. יד וצ "רבד. ןּופ המדקח
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 תוריּתס טימ לּופ ןעװעג זיא המשנ סנַאמרעּביל רעּבָא

 רעטמיטשַאּב ןייא ןיא ןרַאּפשּוצנײרַא רעוװש זיא םיא ןּוא

 .גַאג ןייז ןופ ללכּב יו ,םיא ןּופ גנּואיצַאּב יד .לּומרָאּפ

 .ַאנענ ַא ןעװעג דימּת טשינ ןיא שידיי ּוצ ,עּפּורג רעצ

 .עלעדנּוז טּביירש  ווירּב ןטריטיצ-ןּביוא ןייז ןיא .עוויט

 ןּופ עּפּורג רענליו רעד ןיא םיחוּכיו יד ןגעוו שטיוו

 ןעמּונרַאפ (1 שידיי עגונּב ךיוא טָאה ןַאמרעּביל, ;5
 :ָאװער-דיי עקירעּביא יד יוװ עיציזָאּפ ערעדנַא ץנַאג ַא
 .עפ-סגנולקיװטנַא יד ןענָאטַאּב טגעלפ רע ...ןרענָאיצּול
 לָאז שידיי זַא ,טייקכעלגעמ יד ןּוא שידיי ןּופ ןטייקיא

 םּוקלּופ ַא שיאערּבעה טימ ךיילגּוצ ןרעוו טייצ רעד טימ

 -כעמ סלַא ןעניד ןענעק טעװ סָאװ ,ךַארּפש עשירַארעטיל

 ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד ןעלקיװטנַא ּוצ גייצקרעוו רעקיט

 -ולָאװער;לַאיצַאס םענּופ טּוטַאטס , םעניא .(2 ?ןיײזטסּואװַאּב

 .ַאי ןּופ ,"דנַאלסּור ןיא ןדיי ןשיװצ דנַאּברַאפ ןרענָאיצ

 רימ ןמז לֹּכ, :ץַאז רעקידנגלָאפ ןַארַאפ זיא ,1876 רַאּונ

 ןריפ ּוצ קיטיונ זיא'ס ןּוא טציא ּואװ טרָאד ךיז ןעניפעג

 -ַאֹּב ַא ףיוא ןדיי ןשיװצ עיצַאטיגַא ןּוא עדנַאגַאּפָארּפ יד

 יד ייּב ,(420ס4ע6 לַאניגירָא ןיא טקצעלַאיד רעדנּוז

 ןכַאמ ּוצ העדּב רימ ןּבָאה - ,םיאנּת-רּוטלּוק ערעדנוזַאּב

 ןייז ןלעװ סָאװ ,תוהוּכ יד ןריזינַאגרָא ּוצ ּבױהנָא םעד

 גּוזַאֹּב רעקיזָאדרעד ןיא ןטעּברַא ּוצ טמיטשַאּב לציצעּפס

 יַאֹּב םעד רעטנּוא זַא ,רָאלק זיא סע .6 "הביבס רעועד

 רעקיזָאדרעד .שידיי טנײמעג טרעװ ?טקעלַאיד ןרעדנּוז

 טסַאּפרַאֿפ זיא ,ןזיװעגנָא ןיוש ןּבָאה רימ יװ ,טּוטַאטס

 -עגּוצ םיא טָאה רעכלעװ ,ןענַאמרעּביל ןּופ ןרָאװעג

 .4 ענליו ןיא םירבה ענייז ּוצ ןָאדנָאל ןּופ טקיש
 ךיוא ךיז ןעמ טָאה אפּוג עּפּורג רענליו רעד ןיא

 .ךַאוּפש-סקלָאפ רעד סלַא ,שידיי טימ ןענעכער טזּומעג

 ןּבירשעג ןּבָאה םירבח רענליוו יד סָאװ ,ווירּב יד ןיא

 עקידנגלָאפ רימ ןעניפעג ,ןָאדנָאל ןייק ןענַאמרעּביל ּוצ

 רימ סָאװ ,רעכיּב יד ןשיװצ, :עלעטש עשיטסירעטקַארַאכ

 .נָאּפסערָאק ענייז ןּופ רענייא םיא טּבײרש - ,ּוצ ןטַיירג

 ןעמָאנ ןטימ ךּוּב ַא סניימ ןַארַאפ ךיוא זיא - ןטנעד

 .ע24800011" -- לַאניגירָא ןיא (1

 .רעּביל ןגעװ ווירּב סעשטיװעלעדנּוז ,"דנּוּב, ןּופ װיכרא 42

 .ןענַאמ

 .30 .ז ,ו"צד ,רע דניּבכּוּב 6

 זיא רעכלעו ,טּוטַאטס םעד ןיא זַא ,שיטסירעטקַארַאכ זיא בגא (4

 .ניא -- ?ו"לרת 'ה תבט, ;עטַאד עשידיי יד טײטש ,שיסּור ןיא ןּבירשעג

 .טסײג סנַאמרעּביל ןיא ןצנַאג

 .יֵא ,לע ר ָא ב רי אמ ּוצ טקישעגּוצ ןַאמרעּביל טָאה טּוטַאטס םעד

 .לזיירק רענללװ ןטיײװצ םענּופ רעדילגטלמ עטסקיטעט ןּוא עטסגניל יד ןּופ םענ

 עןסעסקעאס-קס802לסעס. 0600עע8 ןטריטיצ ןיא םיא ןגעװ עז

 ?ןטסיצילּבּוּפ-ןרענָאלצּהלָאװער עשידיי עטשרע יד ןגעוו סעיינ, ,ן ָא ק .פ :ךיוא

 ,26 .ז ,9 .םּונ ,1928 "טלצוו-רעכיּב , ןיא

 524 גנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןּופ ּביוהנָא רעד

 ןיא (ךּוּב ַא) טּביירש רענייא ךָאנ ...?"רעגרע זיא ןעמעוװ,
 ןּוא טָאטש רעדנַא ןַא ןיא שיסּור ןיא רענייא ,שיאערּבעה
 ןטריטיצ-ןּביױא םעניא .(5 ?ןָאגרַאשז ןיא ךיוא רענייא ךָאנ
 .ָאס רעד ןגעװ "גנולײטּפָא רעט||, רעד ןּופ טכירַאּב
 טרעװ 1876 ןיא ענליװ ןיא עדנַאנַאּפָארּפ רעשיטסילַאיצ
 -ליו רעד ןּופ דילגטימ רעטריטסערַא רעד זַא ,טלייצרעד
 ענעטָאּברַאפ ןצעזרעּביא טגעלפ , ןָאזפלָאװ .מ עּפּורג רענ
 ּבייל ןּופ גָארטּפױא ןטױל ,ןקּורד םּוצ שידיי ףיוא רעכיּב
 .עג םיא ייּב ןעמ טָאה טסערַא םייּב ןּוא ,ןשטיװָאדיװַאד
 טכער עכיילג ןגעװ, :ןטעּברַא עכלעזַא ןּופ ןדי-בתּכ ןענּופ
 לער, זַא ,םעד ןגעװ ,"רעדניק רַאפ ןּוא ןרעטלע רַאפ
 עטכישעג יד ךיוא ןּוא "ךַאז עקירעּביא ןַא זיא עיג
 יד זַא ,ןזיװרעד טרעװ סע ּואװ ,קלָאפ ןשידיי ןּופ
 ,ןָא טייצ רעד ןּופ ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה ןדיי ןופ תורצ
 עקיזָאדיד .(6 "ךלמ ַא טליײװעגסױא ךיז ןּבָאה ייז ןעו
 זַא ,תודע ןגָאז ןּוא סיינ ַא ןיטּולחל ןענייז ןעגנּוזייװנָא
 ּוצ טפַאשרענגעק רעלעיּפיצנירּפ רעד ףיוא טקוקעג טשינ
 עטשרע יד ןרָאװעג טכַאמעג ןַאד ןיוש ןענייז ,שידיי
 טסילַאיצָאס רעד ןשיװצ ןּבַאגסױא עשידיי .ןּופ ןווּורּפ
 .ץנעגילעטניא רעש

 עגַארפ יד זַא טקַאפ רצד ןרָאװעג טנַאקַאּב זיא סנטצעל

 ךיוא (1870 טלעטשעג ךיז טָאה ןּבַאגסױא עשידיי ןגעוו

 רעד ןיא ,ןענַאמרעּביל ןּופ רעגנעהנָא רעװעיק יד ייּב

 .עגפיוא .רעּבײרש עשיאערּבעה עלַאקידַאר יד ןּופ עּפּורג

 ,םירפס רכומ עלצדנעמ טָאה ענַארּפ יד ןּביױה

 עּפּורג סנַאמרעּביל ּוצ טרעהעג טשינ דָארג טָאה רעכלעוו

 טנצָאנ ןענַאטשעג קיטסייג םיטרּפ עסיוועג ןיא זיא רָאנ

 טימ ןעמַאזּוצ ,רע זיא 1877 יַאמ ןיא .רעּוט עריא ּוצ

 ַא ןיא .וועיק ןייק טסַאג ּוצ ןעמּוקעג ,ןלעפייווצ .א

 לייטנָא ךיוא טָאה סע ןכלעװ ןיא ,ן'ללהי ייּב סעומש
 יד טגָאזעגסױרַא עלעדנעמ טָאה ,רענימַאק ר"ד ןעמּונעג
 ,ןסַאמ.סקלָאפ יד ףיוא ןקריו ליוו ןעמ ּביױא זַא ,גנּוניײמ

 .שידיי ןיא ןרּושָארּב-עדנַאנַאּפָארּפ ןזָאלסױרַא ןעמ זּומ

 ןעװעג טשינ םעד טימ רעּבָא זיא עּפּורג רעװעיק יד

 טּביירש יקסנָאימַאק .מ טנעדנָאּפסערָאק סנַאמרעּביל .םִיּכסמ

 "םינבהו תובאה, לעב, :דנַאלסיוא ןייק םעד ןגעװ םִיא

 היה .. (עלעדנעמ - שטיװָאמַארּבַא .י .ש טניימ סָאד)

 לועפל םיצפחה םירפוסה תרטמש ,התע םג רמואו רמוא

 בותכנ םא קר ברקתהל הלוכי הלמה ןבומ אלמב םעה לע

 ויפכ תא ר ענ ,יל רמא ,כ"עו ,הלולבה תפשב

 ףךקקב יכ ,ינו .ראשז בתוכל יהיו תירבע בותכמ

 תפשב בותכיש יפכמ רתוי הברה ותעד יפל לֹועפי הז

 ,1920 "הריפצה , ,"תמאה, תכרעממ, ,ץיבוקרב .מ ר"ד (5

 .ו"לרת ח"רל יא ןּופ ווירּב רעד ,166 .מּונ

 עןטצסקעאס-קס8סתנסווגס. 000ק8עא", 58. (6
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 .סױרַא ןַאמרעּביל ךיז טָאה ,ןיײטשרַאפ ןעק'מ יװ .(ן"רבע
 םישדה עכעלטע טימ .(גטקעיָארּפ םעד ןגעק טגָאזעג
 רעכלעוו ,טנעדנָאּפסערַאק רצקיּבלעזרצד טּביײרש רעטעּפש
 תפש , רעד ןגעװ לּוטיּב טימ טדערעג רצירפ טָאה
 .רעּביל ּוצ רעדיװ -- "ןָאגרַאשז, טניימ סָאד - "הלולּבה
 ןיא) ץניװָארּפ רעד רעּביא העיסנ ןייז ןיא זַא ,ןענַאמ
 רעד ןשיװצ זַא ,טגייצרעּביא ךיז רע טָאה (עניַארקּוא
 .קערש ַא טשרעה גנּורעקלעּפַאּב רעשידִיי ןּוא רעכעלטסירק
 זיא ןדיי יד ןּופ בצמ רעד, :םוינָאגַאטנַא רעכעל
 ּביױא ,הנּכס ַא רָאפ טייטש יז ןּוא טסעפ .טשינ רעײז
 - טניימעגנ הלּואג עטסנעלק יד ּוליפַא ןעמּוק טעווס
 רעד רָאנ ןּוא טנַאװ ַא טייטש ייז ןשיװצ ...ןעיצּולָאװער
 ,טייצ יד דָאש ַא זיא סע .ןרעטשעצ יז ןעק רעמַאה
 עקיטיונ יד ןריפ טפרַאדַאּב טלָאװ'מ .ןרָאלרַאפ טייג סָאװ;
 ןיא רָאנ רעּבָא ,ןדיי יד ףיוא ןקריװ ןּוא טעּברַא
 --רעטייו םיא רע טּביײרש -- קיטיונ זיא סע ."ןָאגרַאשז,
 סָאװ ,שידיי ןיא סארוק-לוק יד ןּופ םענייא ןזָאלסױרַא
 ןטייװצ ַא ןיא .6ןענַאמרעּביל ייּבו ריד ייּב ךיז טניפעג
 ןגעװ עגַארּפ רעד ּוצ םּוא רעדיװ ךיז רע טרעק ווירּב
 ןּבעג ּוצ טיירג זיא .ג רעה רענייא, :ארוק-לוק טעד
 ארוק-לוק םעד ץקּורדּפָא טסלָאז ּוד ידּכ (לּבורד) 5
 ּוד ּבױא .ריד ייּב ךיז טניפעג רעכלעװ ,שידיי ןיא
 ןּופ .(4"סױרַא טלעג סָאד רע טקיש ,רעטנּוא ךיז טסמענ
 טָאה ןַאמרעּביל זַא ,ןעמ טעז ווירּב עקידרעטייוו יד
 ןגָארקעג הטרח טָאה .ג ריבג רעד רעּבָא ןעװעג םיּכסמ
 ָאד טרעוו "ארוק-לוק, ַא רַאפ סָאװ ,רָאלקמּוא זיא ,בגא
 ּוצ ףּורפיוא רענָאדנָאל רעד טשינ ךעלנײשרָאװ ;טניימעג
 יװ ,זיא עּפּורג רעװעיק יד ןכלעװ טימ ,טנגּוי רעד
 רעצרּוק ַא טימ .ןדירפּוצמּוא קרַאטש ןּבילּבעג ,טנַאקַאּב
 ןענַאמרעּביל ּוצ רעדיװ יקסנָאימַאק טּביירש רעטעּפש טייצ
 טייצ יד טשינ זיא סע זַא ,םיא טימ םיּכסמ זיא ןּוא
 שידיי ןיא (ןרּושָארּב) רעכיּב עגונ זיא סָאװ, :שידיי רַאפ
 ןּוא !ןּבײרש רימ ןלָאז ןעמעװ רַאּפ - עגַארפ יד זיא
 רימ ןגערפ סָאד ?עדנַאגַאּפָארּפ יד ןריפ סע טצװ רעװ
 .(5 "ןופרעד ןגָאזּפָא עליייורעד ךיז ףרַאד'מ .ךיוא

 (יקסנָאימַאק) סנַאמטסצװ .מ ;ח"פרת רדא ד"כ "רבדל ףסוש' 4

 זַא ,עידומ בגא יקסנָאימַאק זיא ווירּב םעד ןיא .1877 יַאמ ןט-5 ןּופ ווירּב

 טייטש ךעלטנגייא) רָאטקאדער רעד ןרעװ עלעדנעמ טעװ ןָא רָאי םעיײנ םענּופ

 ּביִלֹוצ זַא ןּוא "םעל לוק, ןּוא "לוקה, םנּופ (רעּבעגסַױרַא רעד -- ל"ומה.

 זיא ןַאלּפ םעד ןּופ .גרעּבסגינעק ןייק םישדח עכעלטע ףיוא רע טרָאפ םעד

 .ןרָאװעג טשינרָאג תוטמשמ

 .ח"פרת ןסינ ג"כ ,ןטרָאד (2

 ,עװַאטלָאּפ ןּופ וויֹרּב סנַאמטסעװ .מ ,ח"פרת ןסינ יב ,ןטרָאד (3

 .118771 טסּוגױא ןט.15 םנּופ

 ,1877 רעּבמעטּפעס ןט19 םענּופ ווירּב ןייז ,ח"פרת ןסינ יט ,ןטרָאד (4

 ןט15 םענּופ ,ועיק ןּופ ווירּב ןַײז ,ח"פרת ןסינ ג"כ ךטרָאד (5

 : .1877 רעּבַאטקָא

 ֿגנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןּופ ּביױהנָא רעד

 ,ןיירַאפ ןּופ רעדילגטימ
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 ןשיסּור-שידיי םעד ןּופ רּבחמ רעטסּואװַאּב רעד

 רעטגייצרעּביא רעד ,ץישפיל יכדרמ-עשוהי ךּוּברעטרצװ

 .רעּביל ּוצ ןּבירשעג עשטידרַאּב ןּופ טָאה ,טסישידיי
 ןפרּואװרָאפ םיא טכַאמעג ןּוא (187/0 ןיװ ןייק ןענַאמ
 םּוצ - שידיי ּוצ גנּואיצַאּב רעוװיטַאגעג ןייז רַאפ
 ןעעז ווירּב םעד ןּופ .("ןָאגרַאשז ןשידיי ןטשרמולּכ,
 ןייק ןעק רע זַא ,טהנעטעג טָאה ןַאמרעּביל זַא ,רימ
 זיא סנטצעל .שודיח ַא זיא סָאד .ןּבירש טשינ שידיי
 ,"ןטש השצמ, לקיטרַא רעשידיי ןייז ןרָאװעג טקּורדעגּפָא
 ,ךַארּפש רעכעלמיטסקלָאפ רעטּוגַא ןיא ןּבירשעג זיא סָאװ
 ןענייז סע .0 יורפ רעד ּוצ שידיי ןיא ווירּב רָאּפַא ךיוא
 ןייק טשינ ,שידיי ןיא ענייז ןטייקיניילק ךָאנ ןַארַאפ
 ןייז ןטלַאהעג םינּפַא טָאה ןַאמרעּביל .עטכעלטנפערַאפ
 יואר טשינ זיא סָאװ ,"ןילוח-תחיש, ַא רַאפ ןּביירש שידיי
 .ןרעװ ּוצ טקּורדעג

 ןּופ גנודנירג יד ,ןיו ןיא טייקיטעט סנַאמרעּביל
 ןעייג ןילרעּב ןּוא ןיוװ ןיא ןסעצָארּפ יד ךיוא יװ ,"תמאה,
 נָא רָאנ ָאד ןליו רימ .עמעט רעזנּוא ןיא ןיירַא טשינ
 עיצַאטיגַא רעשיטסילַאיצָאס ןּופ דָאירעּפ רעד זַא ,ןזייוו
 .ןּברָאטשעגּפָא ןסעצָארּפ יד טָא טימ זיא שיאערּבעה ןיא
 ןיא ךָאנ טלעטשעגּפָא שיטקַאפ ךיז טָאה 'תמאה, רעד
 סָאװ ,ןווּורּפ יד .1879 ןיא -- "םימכח:תפסא , רעד ,7
 -ַאיצָאס יד ןעיינַאּב ּוצ ןרָאװעג טכַאמעג טלָאמעד ןענייז
 ןיא ןעװעג ןיוש ןענײז ,ןדיי ןשיװצ טעּברַא עשיטסיל
 .ש י ד יי

 טימ ןדנּוּברַאפ רעדיװ ןענייז ןוּורּפ עקיזָאד יד
 ןיק ןעמּוקעג זיא יקסוװעשטניו .מ תעּב .ןָאדנָאל

 םּוש ןייק ןפָארטעג טשינ רע טָאה ,1879 ןיא ןַאדנָאל
 רעּבָא טָאה רע .עּפורג-רעטעּברַא עשידיי עטדיזינַאגרָא
 - רעוט-רעטעּברַא עשידיי "ץּוט ּבלַאה; ַא ,םידיחי ןענּופעג

 עכלעוו ,ןטסילַאיצָאס עשירַאטעלָארּפ עשידיי עטשרע יד

 ידימלּתמ ,טּבײרש רע יװ ,ןעװעג עלַא טעמּכ ןענעז
 ןיװעל לואש ןּוא רענייו רעלשיט יד :?ןַאמרעּביל

 םעד  ,ןוָאטס ןּוא לַאטנעזָאר -- רעדיינש יד ,(/יוװעל)
 ענעזעװעג עלַא - ןילרעּב ןתנ רעטעּברַא-לטנַאמנגער

 םעד רעסיוא ;ןייארַאפ ןשיטסילַאיצָאס םענּופ רעדילגטימ
 עכלעוו ,גרעּבנירג ןּוא ָאלּוק רעצעז יד ןענופעג רע טָאה
 .רעּביל ןּופ םידימלּת יד רַאפ ךיוא טלַאה יקסוועשטניוו
 יד ןשיװצ ןַארַאפ טשינ ןענייז ןעמענ צערעיײז) ןענאמ

 ,רעשיפ רעצעז םעד ךיוא ןּוא

 רעּבירַא זיא ןּוא טדמשעג רעטעּפש ךיז טָאה רעכלעװ
 ןיק זיִא 1880 רעטניװ ןטימניא .ןרענָאיסימ יד ּוצ

 ןיא .רעכלעװו ,ןַאמרעּביל ןעמּוקעגנָא רעדיוו ןָאדנָאל

 .דנַאּב םעד ןיא ווירּב סעצישפיל .מ .ל ןּופ עלימיסקַאפ יד עז 6

 ןגעװ ןלַאירעטַאמ

 .(=תמאה. וװיכרַא םענּופ) 1924 ינּוי ,"טפנּוקּוצ , ,ןַאמרעּביל ןרהא

 עַײנ ,שטיװָאקרעּב לכימ ר*ד 6
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 .סױרַא זיא ןּוא הסיפּת רענילרעּב רעד ןּופ סױרַא טשרע
 ןַאמרעּביל ,יקסוועשטניוו .דנַאלשטייד ןּופ ןרָאװעג טקישעג
 ּוצ ןטארטעגּוצ ןענייז ןענָאזרעּפ עטנָאמרעדנּבױא יד ןּוא
 טָאה קידנעטש יװ ,ןײארַאּפ-רעטעּברַא םעיינ ַא ןדנירג
 ,רעּביא טיג יקסוועשטניוו .תונקּת יד טסַאפרַאפ ןַאמרעּביל
 ּביוהנֶא ןיא ךיילג ןּבָאה רעטעּברַא עטנָאמרעד יד זַא
 ןשידיי םּוצ ףרַאד ןעמ זַא ,ןייטשרַאפ ּוצ רָאלק ןּבעגעג,
 ?(גןושל םענעגײא ןײז ףיוא ןדער רעטצּברַא

 תועידי םּוׁש ןייק ןּבילּבר}ֲאפ טשינ ןענייז ,רעדייל
 ענייז טשינ ךיוא יװ ,ןייארַאפ-רעטעּברַא ןקיזָאד םעד ןגעוו
 ּואוו ,ּבּולק-רעטעּברַא רעניילק ַא ןעװעג זיא סָאד .תונקּת
 טָאה רע ;ןגָארטרָאפ עכעלטע ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז סע
 טזָאלעגרעּביא טשינ טָאה ןּוא טייצ עצרּוק ַא טריטסיזקע
 .ּוא זיא רע זַא ,טּביײרש יקסוועשטניװ ;רּוּפש םּוש ןייק
 -עג טשינ ךָאנ טּושּפ טָאה רע, סָאװ ,רַאפרעד ןעגנַאגעגרעט
 ןכיגניא זיא ןַאמרעּביל ."ךיז רעטגּוא ןדָאּב ןייק טַאה
 .רַאפ ךיז טָאה יקסוװעשטניװ ,עקירעמַא ןייק ןרָאּפעגּפָא
 .ַאיצָאס עשידיי יד ןּוא -- םינינע ערעדנַא טימ ןעמּונ
 עכעלטע ףיוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה גנּוגעװַאּב עשיטסיל
 .רָאי

 יװ ,ןַאמרעּביל זיא עקירעמַא ןייק קידנרָאּפרעּבירַא:
 ןטצעל םעניא ךיוא .דרָאמטסּבלעז ןעגנַאגַאּב ןכיגניא ,טנַאְקַאּב
 .גייא טנָאקעג טשינ ךיז רע טָאה ןּבעל ןייז ןּופ טנעמָאמ
 -עג קידנעטש טָאה רע רעכלעװ ּוצ ,עזָאּפ ןּופ ןטלַאה
 ןענּופעג ןעמ טָאה לכיּב-ץיטָאנ ןייז ןיא .השלוח ַא טַאה
 ,עידַא; :שטייד ןיא רעטרעוװ-סגנּונעגעזעג עקידנגלָאפ יד
 ץּוחַא טשינרָאג טגָאמרַאפ ןּבעל סעמעװ ,ךיא .טלעװ

 שיגַארט ױזַא .(2 '1880 ,13 .װָאנ .ןּברַאטש ןּומ ,ןדייל

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןּופ רענָאיּפ רעד ןעמּוקעגמוא זיִא
 -יקסוועשטניוװ טּביירש - ןַאמרעּביל ,ןדיי ייּב גנּוגעװַאּב
 .לֵא ןַא ןופ הרּושּב יד טכַארּבעג רעטשרע רעד טָאה;,
 זיא סָאװ ,ךַארּפש רעד ףיא םגה ,הלּואג רעכעלטלצוו
 ."שיאצרּבעה ףיוא - רעטעּברַא םעד רַאפ דמערפ

 יָאס רעשידיי רעד ןּופ ּפַאטע רעקידרעטייוו רעד

 ןעגנַאגעגנָא ןיוש זיא סָאװ ,עדנַאגַאּפָאעּפ רעשיטסילַאיצ

 םענּופ גנּודנירג יד ןעװעג ןיא ,שידיי ןיא סיואכרּוד

 ןיקסוועשטניו .מ ןּופ (1884 ילּוי ןיא) (3 "לדיא ןשיליוּפ

 ןצװעג זיא רעטצעל רעד :ר"וא) ןשטיוװָאניּבַאר .א ןּוא

 ,173 .ז ,װה"צז ,קסװע שטניװ .מ (4

 יוינ) "טילתיירפ, ןיא לקיטרַא סרמרמ ןמלק

 .1928 רעּבמעטּפעס ןט26 םצעּרפ ,(קרָאװ

 טול טריטיצ (2

 םעד רעטנּוא ןעגנַאגעגסױרַא זיא "לדיא רעשילױּפ. רעד (3

 ףיוא ןעמָאנ ןַײז טרעדנעעג רע טָאה רעטעטש רעמּונ ןט16 ןזיּב רָאב ןעמָאג

 ס"טּפנֹוקּוצ ידמ

 528 ֿגנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןּוֿפ ּביױהנָא דעד

 ןװיטקַא ןַא טָאה רעטעּפש .(4 רעּבעגסױרַא רעד רָאנ
 .ץנַארק פיליפ ךיוא ןעמּונעג גנּוטײצ רעד ןיא לײטנָא
 - יקמווצשטניװ טּביײרש -- "לדיא רעשילוּפ , ןעמָאנ רעד
 .גנע יד ןגעק טסעטָארּפ ןּופ קּורדסיוא ןַא ןעװעג זיא
 .חרזמ) ןשיליוּפ םּוצ גנּואיצַאּב רעײז רַאפ ןדיי עשיל
 .ָא-ּפ םענעי ןּופ - ,טנַארגימיא םעד ןדיי (ןשיאעּפָארײא
 .ןּביױהעגפיוא רעטשרע רעד טָאה ןַאמרעּביל סָאװ ,טסעט

 רעד ןּופ טייצ רעד ןיא ןעװעג ןיוש זיא סָאד
 ןדָאּב רעד .דנַאלגנע ןייק דנַאלסּור ןּופ עיצַארגימצ-ןסַאמ
 .עג ןיוש טציא זיא גנּוגעװַאּב-רעטעּברַא רעשידִיי ַא רַאפ
 םירבח ענייז ןּוא ןַאמרעּביל תעּב יװ ,רעק;צניג ליפ ןעוו
 .ןרָאי רעק70 יד ןיא טעּברַא רעיײז ןּבױהעגנָא ןּבָאה
 "םיּתסילאיצסה תדגא, רעד ןּופ רעּוט רעטנַאקַאּב רעד
 ןשילױּפ , םעניא ןּבירשעג טלָאמעד טָאה ןּוָאטס קיזייא
 ןיא רעטעּברַא עשידיי יד ןּופ עגַאל יד זַא ,(5 "לדיא
 טעמּכ .רעירפ יװ ערעװש ַאזַא ץלַא ךָאנ זיא דנַאלגנע
 .רעדיינש רעד ּוצ טרעהעג ןּבָאה רעטעּברַא עשידיי עלַא
 עשידיי יד .64000 זיּב - ןילַא זדיל ןיא) עיסעּפָארּפ
 -סילַאיצָאס ןּופ טיי ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ ןענייז רעטעּברַא
 ילּיי ןיא .ןעיידיא ערעדנַא עלַא ןּופ ללכּב יװ ,עשיט
 גנולמַאזרַאפסַאמ ַא ןעמּוקעגרָאפ ןָאדנָאל ןיא זיא 3
 ןדנירג ּוצ קעװצ ןטימ רעטעּברַא-רעדיײנש עשידיי ןּופ
 .רעטעּברַא, ןַא טעדליּבעג ךיז טָאה סע .ןָאינּוי.רעדיײנש ַא
 ,בּולק ַא טימ "ןייארַאּפ-סגנּודליּב ןּוא .סגנוציטשרעטנּוא
 טּביירש - ןגָאז ּוצ גנוּבײרטרעּביא ןייק טשינ זיא סע,

 יד ןּופ ןעװעג ךיוא זיא רעכלעװ ,(ר"וא) שטיװָאניּבַאר .א (4

 ןיא ןעמּונעג לײטנָא טָאה ,רעּבײרש עשיטסילַאיצָאס עשיאערּבעה עטשרע

 .טגסױרַא סלַא רָאנ ,רעּבײרש סלַא טשינ ?"לדיא ןשילױּפ םעד

 לײװ --  תישאר ,טעּברַאעגטימ טשינ רע טָאה גנּוטײצ רעד ןיא ;רעּב

 טָאה טײצ רענעי ּוצ לײװ -- תינש ןּוא ,ןבירשעג טשינ שידי ןיײק טָאה רע

 ןּוא ללכּב גנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןּופ ןײגּפָא ןּביוהעגנָא ןיוש רע

 יקסװעשטניװ טלײט תונורכז ענייז ןיא .ןויצ-בבוח ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא

 ןיא רערעל ַא ןעװעג זיא רע, :םיא ןגעוו םיטרּפ עשיפַארגָאיּב עקינײא טימ

 ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא זיא ,(וָאקרעז ןיא) ןליוּפ שיסײרּפ ןיא לּוש-סקלָאפ ַא

 ן187פ} ןַאד ןעגַײז רימ ...ןעיידיא עשיטסילַאיצָאס ענייז ּבילּוצ *טמַא , ןייז ןּופ

 ,טמולחעג טשינ ךָאנ ןַאד ךיז טָאה רימ ןּוא ,דנירפ עמיטניא רעײז ןעוועג

 רעזנּוא ןּופ ריטרעזעד ַא ןרעװ םּורַא רָאי ףניפ ערעסָאװ ןיא טעװ רע זַא

 טרָא רעדנַא ןַא ןיא ."ײמרַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא קלָאּפ ןשידיי

 טפור רע לח ,"שטײט, רעד שטיוָאניּבַאר

 .ײצ רעד ןּופ ךַארּפש

 ןיא ײרעקּורד ַא טעדנירגעג טָאה רע

 זַא ,יקסוועשטגיו טלייצרעד

 .ןָא םיא

 ,ןּבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,גנּוט

 ,רוטַארעטיל טרָאס םעד וצ, ןעמונעג הסנרּפ ּבילוצ ךיז טָאה ןוא ןָאדנָאל

 ,םירודיס -- טײהרעמ יד טגנַאלרַאפ סע ןכלעוו

 יד -- שידײ "טעטכַארַאפ טּוׁשּפ טָאה

 סאד ןּוא תוניחּת ,םירוזחמ

 .(198 ,197 ,151 .ז ,ןעגנורענירע ,יק סװע שטני װ .מ) *ןכיילג

 םרמרמ ןמלק טול שדיטיצ 6 .םונ ,(1884) *לדיא רעשיליופ* (5

 -1928 רעּבָאטקָא ןט2 םענופ "טייהיירפ , ןיא לקיטרא
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 ךָאנ רָאי 4 זַא -- ,טיהנגעלעג רעד ייּב יקסוועשטניוו
 יד ןעגנַאפעגנָא דנַאלגנע ןיא ךיז טָאה טוט סנַאמרעּביל
 ןייארַאפ םעד ןיא .61 "גנּוגעװַאּב.רעטעּברַא עשידיי עתמא
 יד ןשיװצ .רעדילגטימ 300 זיּב ןעמּונעג לײטנָא ןּבָאה
 .ײטשלעקניפ ידַאקרַא בגא ָאד רימ ןעניפעג סרָאטקעל
 -ָאװער יד ןּביױהעגנָא רעטשרע רעד טָאה רעכלעװ ,ןענ
 טָאה רעטציא ;ענליװ ןיא ךָאנ עדנַאגַאּפָארּפ ערענָאיצּול
 .(2 וָאניװטיל ןעמָאנ ןרעטנּוא ןָאדנָאל ןיא טניואוועג רע

 ןשילוּפ , ןגעוו לקיטרַא רעד .226 , װ"צד ,קסװעשטניװ .מ 4

 ןיא ךיוא ,1909 (קרָאיײינ) "טפנוקוצ  ןיא ךיוא טקורדעג ךיז טָאה "לדיא

 .160 .ז ,(1910) 11 .ב ,1160624,106" ּב"ז םעניא שיסור

 ןעװעג ,.טנַאקַאּב יװ ,זיא ןייטשלעקניפ (ידַאקרַא) עּבַא:בקצי (2

 ןיא עדנַאגַאּפָארּפ-ערענָאיצולָאװער יד ןּבױהעגנָא טָאה סָאװ ,רעטשרע דעד

 תוצידי עשיּפַארגָאיּב ערָאלק ןייק .(לקיטרַא רצזנוא ןּופ ּבױהנָא עז) עגלַיוװ

 ענעדישרַאפ ןיא טרעװ ןעמָאנ ןייז ךיוא .ןַארַאפ טשינ ןענייז םיא ןגעוו

 ,ןָאלָאּפַא.לעּבַא ,,ןיטנעלַאװ-ןָאלָאּפַא  ,ידַאקרַא

 עירַאװלַאק ןופ טמַאטש רע .(ןעגנודלעמ-ײצילָאּפ יד ןיא) טַילָאפיא-לעּבַא לָאמַא

 : ןּבעגעגנָא ןדישרַאפ ןלעװק

 .ענליוו ןיא ןסקַאװעגפױא ,(.ּבוג רעקלַאוװוס)
 טיג (קורד ןיא ךיז טניפעג) ןָאקיסקעל ןופ דנַאּב ןע:3 םעניא

 .גיפ : ןָא תועט ל"פע םיא טפור) םיא ןגצוו תועידל עקידנגלָאפ ןָא ןעזײר ,?

 .עק ךָאנ :ןעננולײטטימ עטַאװירּפ ןופ רקיע רעד ךמס ןפיוא ,(ןייטשנעק

 ןײק ירָאפעגרעּבירא -- ןרָאירעק70 ףוס -- ןיײטשלעקניפ זיא גרעּבסגינ

 ןרָאפעגרעּבירַא רעטעּפש זיא ןּוא טריטסערַא ;עװעג רע זיא ָאד ;זירַאּפ

 טסירּוי סלא םּוידּוטש ןַײז טקידנעעג רע טָאה ןָאדנָאל ןיא .ןָאדנָאל ןַײק

 טַײצ ןַײא ןעװעג) ןעגנּוקיטפעשַאב ענעדישרַאפ טימ ךיז ןעמּונרַאפ ןּוא

 עשינַאקלַאּב ןּוא עשיװַאלס ןּופ טסילַאיצעּפס סלַא "סמיט, ןּופ רעטעּברַאטימ

 :יפ רענעצזעגנָא ןַאפ ןעװעג זיא רע זַא ,גנזײװנָא סנעזַײר .ז .(יגארפ

 ןצנַאגניא טשינ זיא ,"ןָאדנָאל ןיא ןרענָאיצּולָאװער עשיסּוה יד ןשיװצ רער

 ּביוֵהנָא ןיא רעּוט יד ןשיװצ קילעפּוצ רָאנ ָאד םיא ןפערט רימ ;קיטכיר

 -= ןרָאי רע;80 יד

 ןרָאי רעק80 יד ןֹופ

 ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ .וָאניװטיל ןעמָאנ ןרעטנּוא

 ,לעקגיפ טײג -- רעטײװ ןעזַײר .ז טליײצרעד --

 רעקיטעט א טרעװ ןּוא גנּוגעװַאּב רעשיטפילַאיצָאס רעד ןּופ קעװַא ןייטש

 ?גַאמטָאטיוא, סרעקסניּפ שילגנע ףיוא טצעזעגרעּביא טָאװ רע .ןויצ-בבוה

 רעשיטסינויצ רעד ןּופ רַאטערקעס ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש ; ?עיצַאּפיס

 ?נָאּפסערָאק עשי?סינויצ, יד ןּבעגעגסיורא טָאה ,דנַאלגנע ןיא עיצַארעדעּפ

 -עּפש ,שידיי ןיא ןעלקיטרַא ײר ַא ןּבירשעג ךיוא טָאה ,שידי ןיא ?ץנעד

 =לעזעג רעשיטסילַאירָאטירעט רעשידײא רעד ןיא לײטנָא רע טמענ רעט

 רע זיא תועידי ערעזנּוא טיול ,טעדנירגעג טָאה ליװגנאז סָאװ ,"טפאש

 .1990 ןיא ןָאדנָאל יא ןּברָאטשעג

 :עגרעסיוא טימ שטנעמ ַא סלַא טנאקאּב ןעװעג זיא ןייטשלעקניפ

 ?גיו ןיא .ןכַארּפש ליפ ןופ רענעק א סלַא ױקיע רעד ,ןסיװ ןכעלטנייוו

 ,ןענייטשלעקניפ ןגעוו צלעטש עקידנגלָאפ רימ ןעניפעג תוגורכז סיקסװעשט

 ,ןַאמרעלגּױי א, :1879 ןיא זיראּפ ןיא ןפָארטעג ךיז טָאה רע ןכלעװ טימ

 .טײהנזעלַאּב רעכעלנַײװעגמּוא ןא טימ ,רימ רַאפ רעטלע רָאי עכעלפע טימ

 טשיג טָאה רע רעכלעװ רעּביא ,ךַאז ןײק ןעװעג טשינ טעמּכ זיא סע

 =נּופ ךיז -ע טָאה טנכײצעגסיוא .שיגַאל ןּוא טנעגילעטניא ןדער טנעקעג

 50 גנּונעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ ּבױהנָא רעד

 ןיא רעּוט עשיטסילַאיצָאס רענָאדנָאל יד ןשיװצ
 סירָאמ ןעװעג רּוגיפ עטסנעצזעגנָא יד זיא טייצ רענעי

 ןשילױּפ, םעניא ןעלקיטרַא ענייז טימ .יקסוועשטניוו

 "רוא יהי, רּוׁשָארּב ןייז טימ ,("טפנּוקּוצ , ןיא ןּוא "לדיא

 ןפלָאהעג ליפ רעייז רע טָאה סעיצקעל ענייז טימ ןּוא

 יד ןשיװצ רעּבָא .גנּוגעװַאּב רעד ןּופ גנּולקיװטנַא רעד

 ןופ רעדילגטימ עטלַא עכעלטע ןעװעג ךיוא ןענייז רצּוט

 יז ןּופ רעטסקיטכיװ רעד ;'םיתסילאיצסה תדגא, רצד

 .עג זיא סָאװ ,ןּוָאטס קיזיא רעדיינש רעד ןעװעג זיא

 .עּפש ןּוא "לדיא ןשיליוּפ, םענופ רעטעּברַאטַימ ַא ןרָאװ

 .רעטעּברַא, םענּופ רעדנירג יד ןּופ רענייא (1885) רעט

 .ַאר ַא רעמ ןעװעג זיא "לדיא רעשיליוּפ רעד ."דניירפ

 זיא 'יידניירפ.רעטעּברַא רעד תעּב ,גנּוטיײצ עשיד:י-לַאקיד

 ,"גנוטייצ עשיטסילַאיצָאס ןכָארּפשעגסױא עטשרע יד;

 ןּופ רעדנירג יד ןשיװצ .ןָא יז טפּור יקסוועשטניוו יו

 סירָאמ רעטעּברַא םעד ךיוא רימ ןּפערט גנּוטײצ רעד

 :טימ יד ןשיװצ ןעניפעג רימ ןעמָאנ סעמעװ ,סעװ
 עלַא יד .1876 ןּופ ןייארַאפ רענָאדנָאל םענופ רעדילג

 ,ןשטנעמ עיינ ןעװעג ןצענייז רעּוט עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא

 .טכַארּבעגנײרַא טָאה עיצַארגימצ-ןסַאמ יד סָאװ

 .נעצ רעד ןָאדנָאל טרעװ טייצ רעסיװעג ַא ףיוא
 .רעטעּברַא ןוא רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןּופ רעט
 ינעצ רעד ןעװ ,ןרָאי רעק80 יד ןּופ ףוס ןזיּב גנּוגעװַאּב
 טלקיװטנַא גנּוגעװַאּב יד .קרָאיּהינ ּוצ רעּבירַא טײג רעט
 זיא שרעדנַא .שידיי ןיא ךעלסילשסיוא דנַאלגנע ןיא ךיז
 -יצלעזרעד ןיא טעמּכ ּואו ,עקירעמַא ןיא ןעװעג רעּבָא
 ימיא-ןסַאמ רעשידיי רעד ןּופ ּבױהנָא ןטימ ,טייצ רעק
 ,עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסילַאיצָאס ַא ןָא ךיז טּבױה ,עיצַארג
 העּפשה רעד ץנַאד ַא ,ןרָאי עטשרע יד זיא עכלעוו
 ,ןטנעגילעטניא עשידיי-שיסּור עטרעדנַאװעגניא יד ןּוּכ
 1882 ןיא .ךַארּפש רעשיסּור רעד ןיא ָאד ןעגנַאגעגנָא
 דנַאלסּור ןּופ ןטסילַאיצָאס-ןטנעגילעטניא עשידיי צּפּורג ַא טָאה
 יַאּפָארּפ, םענעפּורעג ױזַא םעד קרָאיּהינ ןיא טעדנירגעג

 רעד עינָאלָאק רעזירַאּפ רעד ןיא םַאנסיוא ןָא ןעמעלא ןּופ ןגעװטסעד

 ײז ןּופ ,ןכארּפש 22 ןּופ רעקינײװ טשינ ןענאטשראפ טָאה רע סָאװ ,טימ

 .(151 .ז ,װ"צד ,יק ס װע ש טניװ .מ) "ןּביײרש ּוצ ןּוא ןדער ּוצ סקעז

 ןיקסועעטניװ ןּופ טלעטש רעד טָא ןּוא לקיטרַא סנעזַײר רעסיוא

 ןגעװ סעײנ. ;ןָא ק .ּפ ןּופ ?קיטרַא םעד ךיוא ןענײטשלעקגיפ ןגעװ עז

 יטלעװַײרעכיּב,, ןיא ,(?) *ןטסיצילּבּוּפ=ןרענָאיצּולָאװער עשידַײ עטשרע יד

 ןּופ ךמס ןפיוא .9 .מונ ,8

 עצרּוק עקיניײא

 ןלַאירעטַאמ-ײצילָאּפ רענליװ עטלַא יד

 ָאד ןרעװ סנייטשלעקניפ ןגעו תועידי טכַארּבעג

 יד ּבױהנָא ענליװ ןיא עדנאגַאּפָא-ּפ רערענָאיצילָאװטר ןּופ טירש עטשרע

 .ןרָאי רע0

 ךירדירפ ּוצ ןענײטשלעקניפ ןופ ווירּב 2 טנַאקַאּב ןענעז זנּוא

 .(ןלַאירעטַאמ-וװיכרַא) ןסלעגנע
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 רעד .שיסּור רָאנ טדערעג טָאה'מ ּואו ,"ןייארַאפ-עדנַאנ
 עדנַאנַאּפָארּפ יד ָאד ןריפ ןּביױהעגנָא טָאה סָאװ ,רעטשרע
 זיא 1884 רָאי ןיא .ןַאהַאק .בא ןעװעג זיא ,שידיי ןיא
 ַא ןרָאװעג טעדנירגעג ָאד ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןּוּפ
 -ןעמָאנ ןשיסּור ַא ןגָארטעג ןצנַאגניא טָאה סָאװ ,ןייארַאפ
 -עג זיא רָאי ןקיּבלעז םעניא ,"?ּויָאס ישטָאּבַאר יקסּור,
 -יֵל רעשיסּור, רעד -- ןייארַאּפ ַא ךָאנ ןרָאװעג טעדנירג
 ןגַארטרָאפ ןטלַאה ךיוא טגעלפ'מ ּואװ ,"םּואעסייל רָאּכ
 1885 רָאי ןיא ."ךַארּפש רעשיסּור רעד ןיא ןטסײממַא,
 .רעטעּברַא רעשידיי-שיסּור , רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 ןיא ןגַארטרָאפ טּפָא ןטלַאה ןיוש טגעלפ'מ ּואוו ,"ןייארַאפ
 ױר יד טָאה רעּוט רענָאדנַאל יד ןשיװצ תעּב .(1 שידיי
 טַאהעג טשינ ךַארּפש עשיסּור יד ןּוא עיצַאטנעירָא עשיס
 יד ןשיװצ עקירעמַא ןיא ךיז טָאה ,העּפשה םּוש ןייק
 ןליפ טזָאלעג קרַאטש ןרָאי ךס ַא ךָאנ ןלַאקידַאר עשידיי
 רעטעּברַאןסַאמ רעד זיּב ,טסיײג רעשירָאטַאקיפיסּור רעד
 .גנּוגעװַאּב רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניירַא זיא

 רעלעּודיװידניא ןּופ ןווּורּפ ענעסירעגּפָא עטשרע יד
 טכַאמעג ןענייז ןדיי ןשיװצ עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסילַאיצָאס
 ןּופ עלעגיו עכעלטנגייא יד רעּבָא .ענליװ ןיא ןרָאװעג
 גנּוגעװַאּב-רעטעּברַא ןּוא רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד
 ןַאמרעּביל ןעװ ,ןָא רָאי םעד ןּופ ןָאדנָאל ןעװעג זיא
 םיּתסילאיצסה תדגא, יד טעדנירגעג ןּבָאה םירבח עגייז ןּוא

 = סייז צב:

 יעּברַא רעשיד רעד ןּופ עטכישעג יד ףןיגרוצ ץרע ה :עז

 קיצרעפ ,ןײ טש נײװ .ּב : ךיוא עז 1915 קרָאײויג ,גנוגעװַאּב-רעט

 .1924 קרָאי=װינ ,גנּוגעװַאּב-רעשעּברַא רעשידי רעד ןיא רָאי

 ירעד -- עקירעמַא ןיא ננּוגעװַאּב רעד ןּופ ןרענָאיּפ יד ןּופ רעגייא--ןייטש

 -גיײװ .ּב

 1882 ןיא עקירעמא ןיא גנּוטַײצ עשידיי עקיצנייא יד יװ ,ךּוּב ןייז ןיא טלייצ

 =גאגַאּפָארּפ, םעד ןגעק ןטָארטעגסיױרַא ףרַאש זיא *?ןטעזַאג עשידַײ יד ,

 יײינ, :ןלַאענָא עריא ןּופ רעטסּומ ַא ןיא טָא .רעּוט טגייז ןּוא י!ןייאראפ-עצ

 532 גנֹוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןּופ ּביױהנָא רעד

 ןרָאי רעק80 יד ןטימניא ּוליפַא ּביוא .1876 ןיא ""םירּבעה
 עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד רַאפ ןדָאּב רעד זיא
 ןשיליוּפ , םעד- ןּוא רעקיצניג ןייק טשינ טיײװ ךָאנ ןעוװעג
 וו ,ןייז ּוצ טייצ עגנַאל ַא ןעמּוקעגסיוא זיא 'ילדיא
 רעד רַאפ דמלמ-קדרד רעד, - ,טּבײרש יקסוועשטניוו
 ןעמ ןעק -- ,"גנּוגעװַאּב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעגנּוי
 .עג זיא ןדָאּב רעד טרעקַאעצ קיצניװ יװ ,ןלעטשרָאּפ ךיז
 ןּבָאה םירבח ענייז ןּוא ןַאמרעּביל .1876 רָאי ןיא ןעװו
 .רעטייװ יד ןכלעװ ןָא ,רעקַא ןטשרע םעד טריפעגכרּוד
 רעד .ךעלגעממּוא ןעװעג רשפא טלָאװ גנולקיװטנַא עקיד
 יא רעקיצנייא רעד זיא ,ָאד ןקורד רימ סָאװ ,"סקנפ,
 .וװּורּפ ןטנַאסערעטניא םעד טָא ןּופ תודע רענעּבילּבעגרעּב

 םעד ןּופ ןלָאקָאטָארּפ עלַא טלַאהטנַא "סקנּפ, רעד
 ןּוא ןטּוטַאטס ענייז ,ןייארַאפ ןשיטסילַאיצָאס רענָאדנָאל
 רעטעּברַא עשידיי יד ּוצ ףּורפיוא ןטקּורדעג ןטשרע םעד
 .עג ,ןטייז 129 ןּופ לכיּב ןיילק ַא זיא סָאד .ןָאדנָאל ןיא
 ;טפירשטנַאה רערָאלק רעטנַאקַאּב סנַאמרעּביל טימ ןּבירש
 ינַא ןַא טימ ןּבירשעג זיא לָאקָאטָארּפ רעטצעל רעד רָאנ
 גנּוציז רעד ןיא ןיוש טָאה ןַאמרעּביל תמחמ ,טנַאה רעד
 -ַארגָאטָאפ ַא ָאד ןּביג רימ .ליײטנָא ןייק ןעמּונעג טשינ
 שידיי) ןטּוטַאטס יד ןּופ ,לטעלּב-רעש םענּופ קּורדּפָא ןשיפ
 ."ףּורפיוא םענּופ ןּוא (שיאערּבעה ןּוא

 טימ ןציז סָאװ ..."םידמּושמ,, ,""ןרענָאיסימ', !?ןטסטללציצ,, ?!ןטסיליה

 ןסעזעג ןעניײז תֹולּותֹּב עגנּוי ןּוא רעּבײװ רענעמ ; ןעלשיה ןָא ּפעק עליוה

 .!שיוג ףיוא טדערעג ןּבָאה ,ןעמַאזּוצ

 רעד ןיא ןּביג ּוצ ןגָאזּפָא ךיז רימ ןזּומ ץאלּפ ןיא קחוד ּבילּוצ (*

 טָאה ךיגמ:טָאטש רענליװ רעד סָאװ ,השרד רעד ןופ טסקעט םעד הפס'וה

 ןטשרע צו) ןרעגָאיצּולָאװער עשידי עטשרע יד ןגעװ ןלּוש יד ןיא ןטלַאהעג

 .שט .א -- .(לקיטרַא רעזנּוא ןּופ לטיּפַאק
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 .ןייארַאפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי רענָאדנָאל םענּופ "סקנּפ, ןּופ טַאלּבירעש סאד
 .1876 רָאי ,213 .םּונ טּפירקסּונַאמ ,ןילרעּב ,'ךנּוּב. ןּופ װיכרַא)

 ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא גנוטלַאװרַאּפזװיכרַא רעד ןּופ זיא *סקנּפ, ןּופ ר 8

 ,("דנַאּב ןשירָאטסיִה., ןּופ עיצקַאדער רעד



 ססינכייצרעצעפ

 טפאשללעזעג רעד רעדעילגטימ איד ןּוֿפ

 "םירבעה םיתסילא צסה תדגא

 ןָאדנָאל ןיא

 +ןעזעװעג ןענײז רעדנירג עטשרע איל

 (תודמח:שיא) ןַאמרביל .ש .א

 רענײװ (סיאול) ביל

 ןײטשדלָאג .א

 לַאהטנעזָאר .י

 רעּפַאס (גרָאעג) שריה

 ןוָאטס קיזײא

 גרעּבנעדלָאג (סּורַאצַאל) רזעילא

 (בָאקעשזד) בקעי ןמלז

 דנוא - (=דניקנעװעל :נ

 רדנסכלא (בָאקעשוד) בקעי

 ף"לרת'ה רייא ו"כ תבשה םוימ גנולממַאזרעּפ רעד ןיא

 1876 (8/20 תאגע)

 רענייו סרעגריּב סעד ריטרַאװק םיא

 40 םטת50/66/ !וסזססח 7014816 84

 ,8 רעדָא 8 לַאקָאװ םעד שטייד ןיא ןּבָאה סָאװ ,רעטדעװ עלַא ןרעװ "סקנּפ, םענּופ לַאניגירָא םעניא (*
 *נעװָאל ןעמָאנ םעניא ךיוא ,רעסָארג ,ךילמָאנ ,ךילטנפָא :רעטרעװ יד ןיא ,לשמל) ָא טימ ןּבירשעג

 "יע, ןַא טימ יא; םעד ןטייּברַאפ טזּומעג םּוטעמּוא רימ ןּבָאה תוּביס עשינכעט ּבילּוצ .(המודכו דניק
 .לַאניגירָא םענּופ עיפַארגָאטרָא רעד ןיא ןטלַאהעג ךיז רימ ןּבָאה רעּבָא ללּכ ךרדּב

 ,דער



 = נסיונות ןעזדירשדרשישי

 +ר 9 ר --- .רָאטערקעס ;םוטעמּױא טייטש לאניגירא זיא (+

 | 76 30/7 ו"לרת בא 'ב

 טרהיפעגנייא

 טא שא ר הע טעג שר טא 1

 .א רענײװ
 רעּפַאס ןּואו

: 0 

 דנוא רעּפַאס
 לאהטנעזָאר

: / 

 דנּוא רענײװ
 ןײטשדלָאג

 לאהטנעזָאר
 רעפאס דנּוא
 בקעי ןטלז
 רענײװ דנוא
 בקעי ןטלז
 רעניײװ דנוא
 ץיװָאניבַאר .מ

 רענייװ דנוא
 ץיװָאניבאר .ש
 ןאמרּביל ןּוא

 ןודנולּב םירבעה םיתסילאיצסה תדגא סקנּפ 57

 ססינכייצ רס פ-סש ד שיץ םימ

 םוטַאד-סטטירטניײא גנוגיטפעשַאּב רעדעילגטימ רעד ןעמָאנ ,םּונ

 -- ו"לרתה רייא ו"כ ףארגָאהטיל תזמס)6 { וטסזתנגת 1
 1876 יַאמ 8)20

 2 6 רעלשיט !.סטופ טטותסז 2

 2 2 רנישַאמ רעדײנש | 110. 15426 (001656סות 3

 : : רנישַאמ רעדײנש | !פ7. /402112 80561081 4

 2 : 30ז21:6/ 060146 58ק6ז 5
 2 2 רענישַאמ רעדײנש | 1588/ 590טמ6 6

 , 2 רעצעזטפירש 1 .828ז5 (101468066 7

 2 2 (רעטסערּפ) רעדיײנש | 5810ם1ס0 00 8

 2 : רענישַאמ רעדיינש | 118:08ת 1 .ס06668804 9
 2 2 רעכַאמטּוה 186008 67 10

 וילרת 6 3/6 ןויס ביי רעלשימ ?גזאזנבח 1

 , , רענשריק טזסחנפ68 12

 2 2 רענפמעלק 06טזפם 13

 76 10/6 ו"לרת ןויסת"י| רעכַאמקקָאטש 0564 14

 , , רעלַאמ 5ח/חמ8מפאז 15

 וילרת ןויס ה"כ רעטסעדּפ ?זוחנבת 110ז2ה2חג 16
6 76 

 ו"לרת זּומת 'ב רנישַאמ רעדײנש |} 18226 ם200ס/חנּבת 17
6 716 

 16 23/7 וילרת בא 'ב רעכַאמטּוה ןוּטזסט5 א801/םסטט(72 18

 76 2317 וילרת בא 'ב רעכַאמטּוה 58ז016! א8סוחסש2 19

 18/7 ו"לרת כא 'ב רעלשימ 58ט) 1 סט 29
(30) 76 

 רעכאמטּוה 1219 1גטכ 21

528 

 ןעגנוקרעמנָא

 ,16 יַאמ 20 םָאפ ('רעטערקעס
 ,ו"לרת רייא ו"כ

 -- 16 ,20/5 םָאּפ רעריטסאק
 ו"פרת רַײא ו"כ

 םא'נמ ז"ט םָאפ רַאקעהטָאילּביּב

 10 .גױא 5 ץלרת

 *טימ סלַאןעבירשעגנײא תּועמ יּפ לע

 עטסעג רּונ ןערַאװ איז ,רעדעילג

 7 .רטּכ טול ןסָאלשעגסיוא
 טוטַאטס ןּופ

 ןייארעפ םעד סיוא ןעטערטעגסיוא

 ןעטערטעגסיוא



 50 ןודגולּב םירבעה םיתסילאיצסה תדגא סקנּפ 1

 ןעגנוקרעמנָא מרהיפעגנייא | םומַאד-סטטירטנייא גנּוגיטּפעשַאּב רעדעילגמימ רעד ןעמָאנ ,מּוּ
 ךרוד

 ןעמערמעגסיוא ןּוא ןַאמרביל | 76 5/8 ו"לרת בא ז"ט| רעפּורּפרעמַאװ 118:08ח ם6ז/!ת 22
 גרעבנעדלָאג

 2 2 ..ש ןּוא ןּוָאטס |12/8/76 וילרת בא ג"כ רעטסערּפ 0960 58ח0ט8| 23
 : ץיװָאניבַאר

 ןּוא בָאקעשד 12/8/16 ו"לרת בא ג"כ רעדיינש ן16טחגּבת (10140461 24
 רדנסכלא

 דנּוא ןאמרעביל) ,טּפס 22 ו"לרת ירשת'י רעלשיט 1 וקפמו2 25
 רענַײװ

 0 .דנּוא יװעל | (.טּפּס 22) ירשת איי רעלשיט 8סהמ 26
 רעּפַאס

 דנוא ןאמרעביל| ו"לרת ירשת ג"י רעדײנשרָאפ !8סזסש 1400 27
 ןײטשדלָאג 76 .טּפפ 6

 םזייררעפ ! לָארװאי ,טקָא 7 201866/4 28

 ,טקָא 1 ט/635 29

 4, , /. 5. טּמת 46 הגט6 30

 ,בָאנ 8 5806! 50מ2זמז0זה 31

 רּבמעװָאנ 5 בו (19880) ?8חזזחּבתמ 32

33 1 || 
34 545 

35 2841 . 

 ןאמרביל רעּבמעצעד 2 ה+ 6 36

 ןאמרביל 4 || 6 37

 םירטס ןעדרַאנ .טג 4 ןאמרביל 0 רעלשימ ,096ק0 יו גזא 38
 לעּפעשטטײײאוא

 ךּוּב:לָאקָאטָארּפ
 ןײארעּפ ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיא םעד ןּופ

 הסטזסש 500181195+ טתוסת

 "םירבעה םיתסילאיצסה תדגא
 ןָאדנָאל ןיא

 ,טסיא 7 .רנַארַאּפ רעסיוא ,ןערָאװעג ןעממָאנעגנָא ןעגנולדנַאהרעמ .ָאה (1876 יַאמ 1/13 ילרת 'ה רײא ט"י תבשה םויּב

 םע רעװ, :ךילמענ רַאװ םקעיָארּפ םיא .ןעדרָאװעג טרעדנעעגמּוא ןעדנירג ּוצ ןעטסָאלשעּב ןעּבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ עגינעיעיד ןעּב

 רעד עלעיצ איד ןא לײהטנָא ןעפיטקַא ןעמהענ טינ טעװ ןַאמרּביל .ש .א רעגריּב םעד טגַארטפיואעּב ,טפַאשללעזעג איד

 ??ןעססָאלשעגסױא דריװ ,םפַאשלעזעג ןעדנעגלָאפ םַא .טפַאשללעזעג איד ריפ ןעטּוטַאטס ןעטיּברַאוצסױא

 ןיא טנילײהטעּב קראטש ךיז ןעּבָאה עדנעזעװנָא עללַא -םיטשּבא רּוצ טגעלעגרָאּפ ןעטּוטַאטס איד ןַאמרעּביל טָאה תבש

 ,ןעמוטַאטס איד רעּביא גנולדנַאהרעפ רעד  .נּוא ןעגנַאל ךָאנ זיא ןעטוטַאטס איד ןּופ טקעיארּפ רעד .גנּופ

 נעבען אדונעדעק עט :רעטעדעעעבעערפ

  ועמאהנעויקיידדררנגרטבוצושקנדרטובעבענעענאררבירעבעיררברעקעררעפ עעבעמררירעקפ

 .טבנעג-יזנוצ נענטער עג יע עעגלעב

 י ו
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 םירבעה םיתסילַאיצסה ּתדגא לש םיטוטַאטסה
 ןודנולב

 : תעדל ּוניארה רשא ירחא

 סמהו קשע קה ,תעכ תוצראה לּכב רשא םירדסה יכ

 לכ תא םשפנל וחקל תותדה ינהכו םילשומה ,עצבה ישנא ;המה

 ושבכ הכאלמה ילעב תאו ,ץראה בוט לכ תאו םדאה תוידז

 ;לב לע תעכ לשומה ףסכה יּפ-לע םידבעל

 ןיבא לדחי אל ,דחװימ ןינק םישנאפ יהְי דוע לכ יכ

 ףוסת אל ,תוחּפשמו םיוגל םישנאה וקלחי רשא לכ ;ץראה ברקמ

 אל ,םעה תעד לע תדה ינהכ ּורׁשי רשא לכו ,םהיניבמ הביאה

 }תדה תאנק לרחת

 ידי לע קר םדאה-נב לכל םוקּת םימלוע תעושת יכ

 ירטשמב ,הרבחה ײחב ,תונידמה יסּומנּב יונשהו ךופהה תילבת

 תא שרשה ןמ ךופהל ,ורבחל םדא ןיּב רשא רבד לכבו אימנקאה
 ,םּומזילַאיצסה תוָדֹּוסי לע שדח ןינב ויתחת תונבלו םויכ םייקה

 עמשי אל ,לַאטיּפַאקה תלשממ תירכהל .,ןואו דוש םתה ןעמל

 םא יכ ,לטב יכלוה ואצמי אלו "ךלש, וא "ילש, ץראב רוע

 תומלש תונקל לכוי שיא לכו םהיתווכזב םיוש םישנאה לכ ווהי
 ויתונורשּפ תוברהל לכוי תישפחה ותריחב יּפ לעו ,חורהו רשּבה

 ;ללבה תומלשב קלח םהירי לע תחקלו

 לע ,םישנאה ללכ ןמ קלח לארשי ינב ונחנא ונּתויהּב יכ

 ) םדאה ןימ-לכל עשוהב קר ,העושי ונל המצל לכות אל ןכ

 קר אובל לכות ותודכעו וינעמ םדאה ןימ-לכ תלואג יכ

 רעתשהל תהא הדגא םלכ םתווהב ,םמצע הכאלמה-ילעב ידי לע

 םימייקה םירטשמה תא םורהל ,חכ םהיקשוע לפ-לע הפונת תמהלמּב

 לכ תוחאו תורחה ,רשויה ,הרובעה ירטשמ תא םתחת םיקהלו

 } םישנאה

 ( הברע תוצרא לכב הכאלמה-ילעב ורבחתה רבכ יכו

 תאוה הלענה הרטמה תא גשה ןעמל ,תודגאו תַײובחל הקירמאו

 תכלממ ץראב ןנוכלו רשכה תעשּב םוקל קזחו ךלוה רשקה רבדו

 -- הדובעה -- סומזילאיצס

 ;רמא לארשי ינב ידילי ונחנא ונרמג

 ותרכ רשא השודקה תירבה לא םִיַחא תירבב רבחתהל

 ונדסי הזלו -- הכאלמה ילעב םהיניֵּב

 ,?םירבעה םיתסילַאיצסה תדגא,

 רשויה ,תמאה תויהל ,וקל םהל ומש תאזה הדנאה ינבו

 .דער -- .ַאּפָארײא (*

 53: ,5 ס ןודגולב םירבעה םיתסילאיצסה תדגא סקנֿפ

 ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיא םעד ןופ ןעטוטַאטס
 ןָאדנָאל ןיא זייארעפ

 :טגײצרעּביא ןענַײז רימ לי
 ףעדנעל .עללַא ןיא טציא טשרעה סָאװ ,גנונדרָא איד זא

 ,ןעטסילַאטיּפַאק איד ןטכערנּוא ןּוא הלזג איו םינ רהעמ זיא
 ןעמונעגּוצ ןעּבָאה (ענװָאהוד) עכילטסײג יד ןּוא רעשררעה יד
 ךרּוד ןּוא ןײללא ךיז רַאפ סטּוג סעללַא ןּוא עטכערנעשנעמ עללַא
 .ײּברַא איד טכַאמיג ײז ןעּבָאה טלעג איד ןּופ טּפַאשררעה איד

 ןײז םעװ סע גנַאלָאז זא ,(םכענק) ןעּפַאלקש ערעײז ּוצ רע
 עשימָאנָאקע סָאד ןערעהפױא טינ טעװ ,םוהטנעגײאטַאװירּפ
 רעקלעפ ןיא טלײהטעג ןיז ןלעװ ןעשנעמ יד גנַאלָאז ןדנעלע
 ,ָאז ןוא ,סנח תאנש ײז ןשיװצ ןײז ץלַא טעװ ,רעטכעלשעג ןּוא
 .םימעג איד רעּביא עכילטסײג איד ןעשררעה ןלעװ םע גנַאל
 ;טסַאהסנָאיגילעד ןַײז םעװ ,קלַאּפ סָאד ןּופ רעה

 .רע ןעק ןעשנעמ עללַא ןּופ גנוטטער עכילקריװ איד זַא
 .ָאּפ איד ןיא גנוצלעװמּוא עכילדנירג א ךרּוד רּונ ןרעװ טכיײר
 ּוצ ,עססינטפעהרעפ עכילטפאשללעזעג ןַיא עשימַאנָאקע ,טשיטיל
 םאטשנַא ןעוּבפױא ןּוא עדנעהעטשעּב סעללַא ןעלצרואוװסיוא
 ידּכ ,ןעּפיצנירּפ עשיטסילאיצָאס איד ףױא ןינּב ןעינ ַא םעד
 ןופ טּפַאשררעה יד ןּוא טכערנוא םעללַא ןײגרעטנּוא ללָאז סע
 ןײק ןּוא רעײגנידײל ןײק ןײז םינ ללָאז סע ,לַאטיּפַאק
 עכײלג ןעּבָאה ןעללָאז ןעשנעמ עללַא זא ,"ןייד, ןּוא ?ןיימ,
 -סײג ןּוא ךילרעּפרעק ךיז ןעננעק ללָאז רעכַאלטיא ןּוא עטכער
 ןעננעק רע ןעלליװ ןעירפ ןייז ךָאנ ןּוא ןייז םילשמ גיט

 המלשה רעד אּוצ ןּוא ןעצטּונ םּוצ ןטײקגיהעּפ ענַיז ןעדנעװנא
 } ןעשנעמ עללא ןּופ

 ,טײּהשנעמ רעד ןּופ לײהט ַא ןענייז ןדיא רימ לַײװ
 םינ רהעמ העושי ןייק ןעמּוק טינ זנּוא ןעק רעּביר
 ,טייהשנעמ ןעצנאג רעד ןּוּפ גנוועלרע יד

 ןוא דנעלע ןּופ טײהשנעמ ןעצנַאג רעד גנּוזעלרע יד זא
 ,ןײללא רעמיּברַא איד ךרּוד רּונ ןרעװ טקריװעּב ןעק ײרעּפַאלקש
 ערעײז ןענעג ףּפמַאקמרוטש םּוצ ןעגינײארעֿפ ךיז ןלעװ ײז זַא

 .נַא ןּוא גנונדרָא עדנעהעטשעּב איד ןערעטשדעצ ּוצ ,רעּבױר

 .-עג ,טײּברַא ןופ טפאשררעה איד ןעצטעזוצטסעפ םעד טָאטש
 ןןעשנעמ עללַא ןּופ טײקכילרעדירּב ןּוא טיײהיײרפ ,טײקגיטכער

 ךיז ןעּבָאה אקידעמַא ןּוא ַאּפָארײא ןּופ רעטיּברַא יד .זַא ןּוא
 ןעכייררע ּוצ ןעטפַאשללעזעג ענעדעישרעפ ןיא טגינײארעּפ ןיוש

 .ָאװער רֹּוצ ךיז ןעמײרעּב ײז ןּוא לעיצ ןענעּבַאהרע םעד

 .טיצָאט--רעטייּברַא ןּופ טּפַאשררעה איד ןעדנירג אּוצ םּוא ןָאיצּול
 -- םומזל

 ;ןעססָאלשעּב רעּבירעד רעדניק עשידיא רימ ןעּבָאה

 יברא ןעגיליה םעד ןא ךילרעדירּב ןעססעילשּוצנא ךיז
 קעװצ םעד ּוצ ןּוא דנּוּב:רעמ

 ןַײא טעדנירגעג רימ ןעּבָאה

 1 ,"ןייארעפ ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיא,
 .בערעג טײהרהַאװ ןא ןעננעקרע רעדעילגטימ ענײז סָאװ

 ןעטלַאהרעּפ רעײז ןּופ רונש:דנּורג סלַא טיײקכילטטיז ןּוא טײקגיט

 ללָאז ==

 .עד
 ךרּוד איו



 דבה ילב ,םדהא לכ םע םגו םהיער םע םג םכרדל דנ רסומהו

 :הלאה םינמסה תא םײקלו ,הנומאה וא םעה ,עבצה

 ןיב םומזילַאיצסה תעד ץיפהל זוע לכב 6 הדגאה 1
 רתימ םישנא ןיב םגו םהיתובשומ תומוקמ לכב לארשי ינב

 דחאלו הֹדִי עיגת רשֲא םוקמ לכב הומכ תורבח ןנוכל ,םימעה

 .םהיקשוע דגנ םוקל הכאלמה ילעב תא

 הכאלמה ילעב ירבה םע םיחא תירבב רבחתת הדגאה ,2

 םימעה רֶתֵיֵל רשא

 םירּבח ינש יּפ-לע הדגאה לא לבקתהל לכוי לעוּפ לכ .3

 ,הדגאה ינבמ

 המ דחא לכ .םיוש םירבהה לכ 4

 .שדוחל 8 4 וא עובשל (סנּכ 2 4

 הדנאה תפוקל םלשי

 רחבת הפיסא לכ .הדגאה תפיסא יהת תבש יאצומ לכב ,5

 ומוקי הצעומה ירבד לכו (7165106ת0 שארב בשויה תא הל

 ,םיפסאנהמ םיברה תעד יּפ:לע

 ךשמ לע ורחבי (:85816/ ןמאנה ,960/648ז ריכזמה 6

 תע לכב םתרמשממ םריסהל לכות הדגאה לבא ,םישדח תשש

 .ץפחת רשא

 הבותמ איצות הדנאה 7 ומואתי אפ -שא ,טיאה תא

 ,הלאה םימוטַאטסה םע וישעמ

 ןערָאװיג ןעמּונעגנָא ןענַיז ןעטוטַאטס עזעיד .איח םעכָאנ

 ןעטטירשעג טּפַאשללעזעג עטעדליּבעגײנ איד טָאה ,ג

 .רעריססַאק ןּוא רעטערקעס ןיז ללָאז סע רעװ ,גנּוממיטשּבא רּוצ

 יל .ש .א רעגריּב ;ןערָאװעג ןּבילקעגסיוא גיממיטשנייא זיא םע

 םּוצ לאהטנעזָאר .י רענריב ןוא רעטערקעס םּוצ ןַאמרּב

 .רעריטסַאק

 גיממימשנייא

 .רעּביא סע ןּוא גניליש ייװצ טריססַאקנײא טַאה רעטעדקעס רעד

 .(159 עטײז ןּוא 154 עטייז ךּוּב:ַאססַאק) רעדיססַאק םעד ןעפעגעג

 לָא קָא טָא רּפ
 םעד ןּופ גנוצטיז ןע טייווצ רעד

 ןייארעפ ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיא

 ןויס "'ה -- יד ןָאדנַאל

 ן'לרת (06 יַאמ 27/15)

 רהּוא ףניפ םּוא ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה גנולממאזרעפ אי

 .רעּפאס שריה רעגריּב ןּופ ץטיזרַאפ רעטנוא

 דנערהעװ ןּוא טזײררעפ טײצ עצרּוק ענייא ףיוא רַאװ ןַאמדעּב

 .עס םּוצ גרעּבנעדלָאג .7 רענריּב עדרּואװ טײנעזעװּבא רענײז

 .טלהעװעג רעטערק

 -רעּביל רעגריפ זַא ,םנהעװרע טָאה רעטערקעס רעד (1

 תּבש ןלעממַאזרעּפ ּוצ ךיז טוטַאטס טיול ןעגאלשעגרַאפ טָאה ןשמ

 ןֹודנֹולֹּב םיובעה םיתסילאיצסח תדגא סקנּפ

 / יל .א הרענריב
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 .רַאפ ןּופ דעישרעטנּוא עגהָא ןעשנעמ עללַא ןעגעג ןּוא רעדנַאנײא ןעגעג

 :עטקנוּפ עדנעגלָאפ ןעממָאנעגנא ןעּבָאה ןּוא ,ןעּבױלג רעדָא ןָאיצַאנ ,עּב

 איד ןעטיירּברעפ ּוצ ךיז טּבערטשעּב ןיײארעפ רעד 1

 ךיוא איװ ,ןעדיא דעטנוא םּוטעמּוא ןעעדיא עשיטסילַאיצָאּפ

 .פַאשללעזעג עכילנהע ןעדנירג ּוצ ,רעקלעפ עדעדנַא רעטנּוא

 יד ןעגיניארעפ ּוצ ןּוא ןענעק טעװ ןיײאדעפ רעד ָאװ ןעמ

 .רעקקירדרעשנּוא ערעײז ןעגעג ףפמַאק םּוצ רעטײּברַא

 .רעפ ּוצ ךילרעדירּבכ ךיז טּבערטשעּב ןײארעּפ רעד .2

 ןענַאיצַאנ ערעדנַא ןופ ןעטּפַאשללעזעג רעטײּברַא טימ ןעדניּב

 -עה ןעמונעגפיוא ןַייארעּפ ןִיא ןעק רעטײּברַא רעדעי 3

 ,רעהצילגטימ 2 ןּופ גנוללעטשרַאפ ףױא ןער

 -עדעי .טגיטכערעּב ךיילג ןענייז רעדעילגטימ עללַא 4

 ךָאװ ַא סנעּפ 2 עטסַאקסנײארעפ איד ןיא טלהָאצ ײז ןּופ

 .שדה א סנעּפ 8 רעדָא

 עדעי .גנולממאזרעפ א זיא םכטנ ּוצ תבש ןעדעי 5

 עללַא ןּוא טנעדיזערּפ ריא םױא טּבײלק גנּולממַאזרעפ

 טײהרהעמנעממיטש ְךְרּוד ןעמּונעגנָא ןערעװ עססילשעּב

 : .עטלעממאזרעפ יד ןּופ

 םישדה 6 ףױא ןהעװ רעריססַאק ןּוא רעטעהקעס 6

 ןעשעמע ײז ןעק טּפַאשללעועג איד רעּבָא ןעּביל

 .טַײצ רעדעי ּוצ

 ?קעגס יא

 טימ טינ ןעשטיטש ןעגנולדנאה .ענַיז סָאװ ,רעד .?

 ,ןעססָאלשעגסױא טַרעװ ,ןעטוטאטס .עזעיד

 םיצ ןעמּונעגרעּביא ןַאמרעּכיל רעטעדקעס דעד טָאה ןנַאד

 .ןעטסָאק ענײז ףיוא טּפַאשללעזעג רעד ןּופ טוטַאטס שעד ןעקקורד

 47/5 םּוא ןעננאפעגנא טאה גנולממאזרעפ עמשרע עזעיד
 ןיא ןּוא גרעּבנעדלָאג סרעגריּב סעד גנּוצטיז-ַאּפ רעטנּו

 .רהּוא 81/פ םּוא ןע
 רהוא

 רָאװעג יע

 ןַאמרעּביל .א רעטעדקעס
 ףבעניײוװװ - רעדנעצטיזרָאּפ

 ןעללַא ןָאפ ןעגנוקרעמעּב ןעלעיפ ךָאנ .רהוא טכַא םוא טכַאנ ּוצ

 גנַאל עטַאנָאמ ײװצ םּוא ךָאנ טממיטשעּב ןאמ טָאה ןרעדעילגטימ

 .רֵהּוא 8 םּוא רעהכַאנ ,רהּוא 4-5 םּוא ןלעממַאזרעפ ּוצ ךיז

 ןגאק ןאמ ּבױא ,גַאלשרָאפ ַא ןערָאװג טכַאמיג זיא סע (2

 .(2646167 רעדיזיִוה) רעלבערט ןּוא רעטסיימ עניילק ןעמהעגפיוא

 טינ זיִא גַאלשרָאפ רעד .ןעגעג ערעדנַא ,ריּפ ןערַאװ עגינייא

 ּוצ ,ןעססָאלשעּב טָאה (!ןעמ) דנּוא ןערָאװעג טממיטשעגּבא

 :ָארּפ עהעיז) ןערהעק  ּוצ קירּוצ לָאמנײא ךָאנ עגַארּפ רעזעיד

 ,(31 עטײז 6 לָאקָאט

 5 אּוצ ןערָאװעג ןעגאלשעגרַאפ זיא סע 6

 עדליּב אּוצ םּוא רעטײּברַא עשידיא עגיזעיה איד רעט

 הוה םע .(ששסזאחוםת 506166/) טפַאשללעזעג-קרעװעג

 ּוװ רעשיטקַארּפ לעיפ ןײז טעװ סע זַא ,טרעדעיװרע רעּבָא

 .נּוא

 ענײא



 יי יי ןצי ראשי גור אש אלא יי

 1 א ש יי ראה :

 אש



 6 .טי0ו01+ 6 ס 8

 סייד ףיתיזַזיבה טראפ
 2 |יבני'=

 : סע ןןיצרה סח .רה יז

 52 ,-ובכח .יפא ןפאתה 0800 קי 2 ,טיצכ .הונואה /38 ר0 םירבסס יכ

 כז יה .88 םוחו 0 26 !כ טא! 6385 (תווכִג !כ סתא ע0/ יק/ טיכה .ןהכו

 ,2-/8 טהדכ !(ושת = יס-/ היבליד) ו?ככ

 קי ר( 6 = כר)ש ןויפז א יי , 4 חייא שש 504 יהי ךזצ כ כ

 (הצב !+ סיבה יכ יד ר סע (ם/ , שהיא תהקיחה רוסת יז/ ,טיוחָהז*/ 2 םי!)ית

 ;סגה מָה בת ײ/ , 23

 יסופעפ 1081 פח (ימת 34 7 21 =ןעי ןפיא|ז+ סיש/וה יב

 ט ןיפײז 28{ 7 1 ר0 (רקב 2 נג 2602  ףקתח ה8 , תונימפת

 24 זיי א , םויגי|זעיבסיה (הובוסי 64 03 ןע2  !שיפת טו קויכ קי (2// (צא

 .2/8 וי. א א ויי 6 10 4וצ -494- יי סם (014 סירכס/ , ןןאז

 ר(כה . 0 טק/ זכי 2 0 טיקװ248 200 םיפנחה |כ ויהי ,ח יכ .10

 00: סו = 282 וע טי שַוייפכ (ת וקרה / 0 (49ס"ײה ,רח? יפ 8, , 0ו1ס/

 . םה0י 0 4531 בעי ןט 4: ,2:שאס ומ /. 4 00 95 טנח 'נקי=פ יכ

 } 63חה ןיי-/ זה 1

 סם 62 יי א 6 זופ 2 /יו3 יד! ןיזצש 56 ןי 6 סי /וזא ס3)

 (הח סירה|/ ,חכ טיפ 2-8 ה8/ (0:ה/:2 רחת0ה/ גת הבגח 5!כ2 ת"פכ ,648

 ; טיש 6 (תנתחו (גזרהה ,ר?ו"ה ,תב/עעה 1008 סח ?תתת םיןײ/ יש 2766

 411 בקריי ההם 630 7 הפז וה = (ץקשי" 0/כ סו

 ,1876 ןָאדנָאל ןיא ןייארַאפ ןשיטטילַאיצַאס ןשידיי םענּופ ןטּוטַאטס
 : .(טסקעט רעשיאצרּבעה)

 .ןילרעּב ,:דנּוּב , ןּופ ויכרַא } ןייארַאפ ןּוֿפ סקנּפ)

 (סיורג:לַאניגירָא)



 ד4 ןוּפ קסו

 יה 0 0סיֹועפ ןא סי1יוז

 זש ןיײ

 : 0432 יא עי! ריי יז

 ןוא 504 אש סע רהאפ גא 22 ++|!א ןא 6)א (סייצה סָאװ עעגַסֶז איכ וח

 ןייעדא יקח (םעװָיב) רע סג איב ןח רצ0ררצה 4 ,ןע6 סיום אי  ן(כדא

 יב ןופ 46/ ייד איימ יי יא ץייד ן סקס 508 +ה/זז ןוז =? כי וי +1

 ; (ייעק) ןיּפײק6 צה 0 רצי20| יב ?2ז:4 "4 ןגכחה 8

 רזי קי ס*3 ראה וי 6 סיוו , סאיז סאווייס ןיא (+/ סב שי א

 יי סו  יצ0כד4 יי יי ןיז 60 64 יא קו עצי ייד יז ; 67

 חג רדגיח דכ0סױג "'ב ןפסיר)ס ןײװ 5/ שֹוַשו ןו* , נח טיַמס יג |סופ

 }פא הפ)ציגיהר ןייא דו ,ןופ סחג ןיִפ ר 178

 2 ןנוב רע ןקַײו (כייריר יי ןה ערי = ןיפ 2 רכיץייו 2 ךא

 - י+3 דכיאָּב"פ//וװ יז -(יָששיִז ,וסָחס חיב ןא עוו הכי

 ןיע = 662 ?צ+ ןיײפֿפי* .ןוי ויי? סד רוי א? , רוסעז/ײה

 3 יז (בדןי 0 ירד ויז 6 ס+ יְֵּכ . סיני ר/0י0ס זיס 2 2 עמ

 =: יי ןש שש יי יא גיבי! 0 יי 69 0 סד ,יסי ןוּפ (} ז(ירדס

 0 יה 1914 ןיז -רטכדר + 212 עי יג יי 0 4

 א יא ן"י יון יה יש יי  יכשי
 12 +/א ןופ 8409 רצג ײא וי יש 3 קא רעיא |י(גקייעײ

 () יז ןיק יפיײב ,(יהסרא יצנ ן'ס 5 6 צעיג ןוז ריפ

 .(ייהפהפ ןישײי יה ןופ עא |רצ יב ןייר איו () יצא האש ןק ןייק

 ,1876 ןָאדנָאל ןיא ןייארַאפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי םנּוּכ ןטּוטַאטס

 (טסקעט רעשידיי)

 .(ןילרעּב ,"דנּוּב , ןּופ וויכרַא } ןייֵארַאפ ןּופ סקנּפ)

 (סױרג-לַאניגירָא)



 : הא הרי עי
 טיי
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 סט21/6 גנולממאזרעפ עכילטנעפפע ַא טשרעּוצ ןעריזיגַאגרָא

 .ליּב ּוצ םּוא ןָאיצַאמינַא רּוצ ןעמיירש רעהכַאנ ןּוא 46
 ןעממָאנעגנא ךיוא זיא סָאד ןּוא ,טפַאשללעזעג-רעטייּברא ןיײא ןעד
 ,ןעדרָאװעג

 ללָאז דעילגטימ םעדעי זצ ,,ןעגַאלשעגרָאּפ םאה ןַאמ 4
 .רעטַײּברַא ןעּבײרשּוצנײא םּוא ןערהיפנייא ךוּבציטָאנ ןײא ךיז

 עססינטלעהרעפ רעּביא ןעציטָאנ ענעדעישרעפ ןּוא קיטסיטַאטס
 .עגנא גיממיטשניא זיא סָאד .רעטסײמ ןּוא רעטײּבױַא ןעשיווצ

 ,ןעדרָאװעג ןעממָאנ

 םּוא ןעלהעוווצסױא ְךּוּב ןײא ןעגַאלשעגרָאפ טאה ןַאמ (5

 .רַאּפ ַא רעדָא ,ןעועל ּוצ סױרַאד גנּולממַאזרעּפ יועדעי ףיוא

 רעּביראד ןַאפ םאה רּונ ,ןעגעגַאד רַאװ דנַאמעינ .טטַאלּבייט

 ,טממיטשעג טשינ

 לּפעשטײװ ןיא תֹועּובש ,ןעססָאלשע2 טָאה גנולממַאזרעּפ איד

 וצ ַאדנטגַאּפָארפ 2856 2תס דנע:טסיא ןּוא שש 19660206)

 .ןעּברעװּוצנַא רעדעילגטימ עַײנ םּוא ,ןעכַאמ
 ןהעצכעז ןעממָאקעּב אה עססַאק איד

 .(159 ןּוא 154 עשײז ְךּוּב
 ןעדרָאװ ןעססָאלשעג גנולממַאזרעפ איד זיא טימַאד

 ,רהוא 8

 :ַאססַאק) סנעּפ

 םּוא

 רעּפַאס ינצ טנעדיזערּפ
 גרעּבנעדלָאג רֹזעיִלֲא רעטערקעס

 ל ָא ס ָא ט ָט רּפ

 סעד גנולממַאזרעפ ןעטטירד רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשידיי

 77 ,|{ סחגהמ 5 שׁשםו:סס88ק6! =.

 .טסיא לּפעשטייו םירטס ןַאמעל 7

 ןײס ג"י -- ב"י ןָאדנָאל

 06 ינּוי 3 -- יַאמ 22 ו"לרת

 .רָאפ רעטנּוא רהּוא 5 םּוא ןעגנאפעגנא םאה גנּוצטיז יד
 .רענײװ .ל רעגריּב ןּופ גנּוצטיז

 ,עטסעג 5 ןערַאװ גנולממַאזרעפ רעד ןוא
 רעד לָאקָאטָארּפ ןעד ןעזעלעגרָאפ טָאה רעטערקעס רעד

 ,עדרואו ןעממָאנעגנַא גיממיטשנייא רעכלעוו ,גנולממַאזרעפ ןעגירָאפ
 ןעכַאמ ּוצ טננַאקעּב עטסעג יד ןעגַאלשעגרָאפ טאה ןאמ

 ,טפאשללעזעג רעד ןּופ קקעװצ םעד ןּוא םמַאדגָארּפ םעד םימ
 ,טלליפרע רעּפַאס ןּוא גרעּבנעדלָאג ןעּבָאה סעזעיד

 בא ,ענארּפ יד טגעלעגרָאפ טָאה ןײטשדלָאג רעגריּב
 גנולממאזרעפ איד ןיא ,ןעּבאה טכער סָאד רעדעילגטימ איד
 ךרּוד ןעמ טָאה ןענָאיססּוקסיד ןעגנַאל ךַאנ .ןערהיפּוצניא עמסעג
 עטסעג רעדעילגטימ איד ססאד ,טממיטשעּב םייהרהעמנעממיטש
 .ןעננעק ןערהיפנייא

 ןרעססערגרעפ ּוצ ןעגאלשעגרָאפ טָאה לַאהטנעזָאר רעגריּב
 רעדעילגטימ איד םעדכַאנ ,עססַאקסניײארעפ איד ןיא גנולהאצ איד

 546 ןּודנולּב םירבעה םיתסילאיצסה תדגא סקנּפ

 רעּבירַאד ןָאיססּוקסיד איד .ןרעװ םרעססעדגרעּפ םעװ להַאצנַא
 .ןעבָאשעגפיוא טסיא

 רעטסיימ ןייז איװ ,םלהעצרע טָאה !;ןּוָאמס} ענּוָאטס רעגריּב

 טסּבלעז ךיז ןּופ טלהעצרע טָאה רע ,רעטיּברַא יד טּביױרעּב

 תועובש ברע םהיא טָאה רעטסײמ ןיײז איװ לעיּפשײּב ןיײא

 םאה ןוא רהּוא ײװצ זיּב םיּברַא ףױא ןעגנּודיג (יַאמ 28/16)

 ,רהּוא 4:/פ זיּב טיּברַא טימ (4086ז88ט/0) טפיוהרעּביא םהיא
 ,רהוא 2 זִיַּב טײצ איד ריפ רו טלהאצעּב םהיא רע טָאה ײּבאד

 רע סָאװ לאהטנעזָאר רעגריּב טגיטעטשעּב טָאה עּבלעזסַאד

 .ללא םיא טָאה רע ןּוא טעטיײּברַאעג ןעּבלעזמעד ײּב ךיוא טָאה

 גנולדנַאהעּב עטכעלש .סרעדנָאזעּב יד טללעטשעגרָאּפ םעניײמעג

 ,(ענירג) ענעממָאקעגנַא-ײנ יד ןּופ

 .עגניא רעדעילגמימ םלא ךיז ןעּבָאה ןעטסעג ןעד ןָאפ

 דנּוא רענשריק ,גרע ּבמָאר ּב ןרעלשיט ,ןַאמ ק רּפ :ןעפעירש

 .םנעּפ ןהע צ כעז ןעממָאקעּב טָאה עססַאק איד .שטייד

 71/2 םּוא ןעדרָאװעג ןעססָאלשעג זיא גנולממַאזרעפ איד

 ,רהּוא

 רעדנעצטיזרָאפ

 רעטערקעס
 רענייוו

 גרעּבנעדלָאג

 לָא ק ָא טָא רַּפ
 גנוצטיז ןע טרעיפ רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצָאט ןעשידיי ס}ד

 טסיא לּפעשטײװ טירטס ןַאמעל 7

 =-ַאמ 29) ןויס ט"י--ח"י ןָאדנָאל

 1876 -- ו"לרת (יני 0

 .רָאּפ רעטנּוא ,רהוא 5 םּוא םענפפערע רַאװ גנוצטיז יד

 .ןוָאמס קיזײא םרעגריּב סעד ץטיז
 רעד לָאקָאטַארּפ םעד ןעזעלעגרָאּפ טָאה רעטערקעס רעד

 ןעציטָאנ םאד ,טקרעמעּב עדרואװ סע .גנולממַאזרעפ ןעגירָאּפ

 ןעממָאנעגפױא טכינ לָאקָאטָארּפ םיא דנַאטשרעטיּברַא ןעד רעּביא
 טממיטשעגּבַא לָאקָאטָארּפ ססַאד עדרואװ רעהכאנ .ןעללָאז ןעדרעװ

 ,ןעממָאנעגפיוא דנּוא
 :ָארּפ םיא ןַאמ ססַאד ,טקרעמעּב טָאה ןײטשדלָאג רעגריּב

 רעדָא עטסעג איד ןּופ ןעמַאנ איד ללָאז ןעגַארטנײא רעממיא לָאקָאט

 ןּופ ןעמַאנ איד ּוצַאד ןּוא ,רעדעילגמימ ןענעטערטעגנייא-ײנ יד ןּופ
 .טללעטשעגרָאֿפ רעדא טרהיפעגנייא ײז ןעּבָאה םָאװ ,עגינעיעיד

 ןעטלאהעג גַארטרָאפ ןענײא טַאה גרעּבנעדלָאג רעגריּפ
 רע טָאה ןנאד ,ץיײװש רעד ןיא גנּוגעװעּב-רעטײּברַא איד רעּביא
 ןּוא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ןעשיװצ דעישרעטנּוא ןעד טרעלקרע
 ןעכָארּפשעג ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנרעטניא ןעשיווצ

 1866 ןופ ססערגנָאק ןעלַאנָאיצַאנרעטניא ןעטשרע ןעד רעּביא
 םסערגנָאק ןּופ םמַאדגָארּפ סאד עמריזילַאנַא ,(66ח66) ףנעג ןיא

 יָאקי איד טימ ,ןעטסיניצצַאמ ןעד םימ ןָאיססּוקסיד ענײז ןּוא
 ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ אײלרעללַא ןּוא רעניּב
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 ןעּבאה ןעדּוי איד זַא ,טקרעמעּב טָאה רעּפַאס רעגריּב

 :עװעּב ןעשיטסילַאיצַאס רעד ןַא ןעמוניג לײהטנַא ןעססָארג ןענײא

 ירָאּפ םלַא סללַאפנעדעי ךָאד ,עססַאמ סלא םכינ ןנעװ ,גנוג

 .רעהעטש

 סָאװ ,ןעמַאנ עשידיא עגיניא םרענניארע רע םָאה ןנַאד

 .ײטרַאּפ ןעשיטסילַאיצָאס רעד ןּופ רערהיפטּפיוה .יִד ןענײז

 ,גרעּבנעזָאר :ןעטערטעגנײא דניז רעדעילגמימ סלַא

 םרהיפעגניא עדײּב .רעלַאמ ,יק סנַא מיש ןוא ,רעכַאמקקָאמש

 ,לַאהטנעזָאר ןּוא רעּפַאס ךרּוד

 7 1/פ םּוא ןערָאװיג ןעססָאלשעג זיא גנּולממַאזרעפ איד

  עַססַאק) סנעּפ ןהעצטכַא ןעממָאקעּב טַאה עטסַאק יד .רֵהּוא

 .(159 עטײז דנוא 4

 -- רעדנעצמיזרָאּפ

 גרעּבנע'קלאג רעטערקעס

 לָאקָאטָארּפ
 גנוצטיז ןעטפניפ רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשידיי סעד

 ,טסיא לּפעשטײװ טירטס ןטמעל 7

 ןויס ויכ -- ה'כ ןָאדנָאל

 (06 ינול 17/5) ו"לרת ?ה

 -הָאּפ םעד ןּופ רהּוא 4 םּוא טענפפערע רַאװ גנוצמיז יד

 .רעּפַאס רעגריּב ןעדנעצמיז
 :ָאטָארּפ ןעגירָאפ םעד ןעזעלעגרָאפ טָאה ראטערקעס רעד

 ,עדרואװ ןעממָאנעגנא גיממיטשנַײא רעכלעװ ,לָאק
 טרהיפעגנייא ,עטסעג ײװצ ןערַאװ גנולממאזרעפ רעד ןיא

 יןנַאמײרפ רעגריּב ןּוא ןנאמּפיוק רעגריּב ; רעּפַאס רעגריּב ךרּוד
 רעגריּב טאה גנולממאזרעפ רעד ןופ ססינּבױלרע םימ

 .ָאליפ עשיזעצנַארפ איד רעּביא גַארטרַאפ א ןעמלאהעג ןנַאמפיױק

 -עּברָאּפ ןעּבָאה עכלעװ ,טרעדנּוהרהָאי ןעטנהעצטכַא ןּופ ןעפָאז
 .1789 ןּופ ןָאיצולָאװער עשיזעצנַארּפ יד טעטייר

 ישס1181װ6 רעטלָאװ רעללעטשטּפירש איד זַא ,עטרעלקרע רע
 ײדעּפָאלקצנע עללַא טּפױהרעּביא ןּוא 8009568ט ָאססור

 ,עיטַארקָאטסירַא איד ןעגעג ףּפמַאק ןעד ןעגנַאפעגנַא ןעּבָאה ,ןעטס

 עטסָארג איד ןּוא גנּורעיגער איד ןעגעג ןּוא ןָאיגילער איד ןעגעג
 דנּוא עטכער איד (ןעפוּרעגסיוא) טרימַאלקַאדּפ טָאה ןָאיצולָאװער

 ,מיהשנעמ רעד םיהיירפ
 להָאװּבָא ססַאְד ,טקרעמעּב טָאה גרעצנעדלָאג רעגריּב

 ךָאד ײז ןעּבָאה ,טײהיײרפ ןּופ ןעכָארּפשעג ןעּבָאה ןעּפָאזָאליפ איד
 .רעד ןּופ טינ רעּכָא םײהיירפ רעשיטילַאּפ ןּופ רּונ ןעכָארּפשעג

 ןעמסילַאיצָאס רימ !סָאװ ,םייהיירפ ןעלאיצָאס:שימָאנָאקע ןעגינעי
 .ןעגנַאלרעּפ

 ,ענַארּפ ירד טגעלעגרָאּפ םָאה יקסנַאמיש רעגריּב
 -רא רּונ ןרעװ ןעמּונעגפױא ןענעק ןײארעפ עזנוא ןיא בָא

 ןֹודנולּב םירבעה םיתסילאיצסה תדגא סקנֿפ

 ,עקרעלק ,העטסַײמ-ןיילק ךיוא ןעמהענפיוא ןנאק ןאמ רעדָא ,רעמייּב

 .רעלבערט ןוא רעזַאלג

 יעג טגײלעגּפָא זיא עגַארּפ רעזעיד ןּופ גנודײשטנע איד

 ,םײצ רעדנא ןייא ףױא ןערָאװ

 ,טמירפ רעגריּב ןעטעדמעגניא טסיא דעילגמימ סלַא

 .ןײטשדלָאג ןּוא רענײװ רעגריּב ןּופ טללעטשעגרָאּפ

 ךּוּב עססאק) גנילליש ײװצ ןעממָאקעּב טָאה עססַאק איד

 : ,(139 עטייז ןּוא 154 עטײז

 ,רהוא (?) םּוא ןערָאװעג ןעססָאלשעג זיא גנולממַאזרעּפ איד

 רעּפַאס יבצ רעדנעצטיזרָאּפ

 גרעּבנעדלָאג רעמערקעס

 לָאקָאטָארּפ
 גנּוצטיז ןע ט ס כעז רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשידיי סעד

 םסיא לּפעשטיײװ םירטס ןאמעל 7

 זּומת 'ג -- 'ב ןָאדנָאפ

 (06 ינּוי 24/12) ץלרת

 רהוא 5 !/2 םּוא ןערָאװעג םענפפערע זיא גנולממַאזרעּפ יד
 רעד רַאװ רעטערקעס .רענײװ סרעגריּב סעד ץטיזרָאפ רעטנּוא
 .ןאמרביל רעגריּב עטרהעקעגקירּוצ

 ָארּפ ןעגירָאפ םעד ןעזעלעגרָאפ טָאה רעטערקעס רעד
 .ןרָאװיג ןעמּונעגנא גיממיטשנייא זיא רעכלעװ ,לָאקָאט

 םרהיפעגנייא ,טסַאג ןײא ןעויג זיא גנּולממַאזרעפ רעד ןיא
 .(300!זמבת) ןנאמכּוּב םנעמַאנ ,לַאהשנעזָאר רעגריּב ןָאפ

 ןעשטייד רעד ןיא עגערטרָאּפ ּבָא ,טגָארפעג עדרּואװ סע
 רּונ סאד ,ריּפַאד ןערַאװ לֵהַאצרהעמ איד .דניז ךילצינ עכַארּפש
 ,עללָאז ןעדרעװ ןעטלאהעג ןײארעפ םיא עגערטרָאפ עכלָאז
 ןעטלאהעג עֶכַארּפש ןעכילדנעטשדעפ ןעללַא רעניײא ןיא עבלעװ
 .ןעררעװ

 סָאװ ,עגַארפ איד ןעדרָאװעג ןעפרָאװעגפיוא רעדעיװ מסיא סע
 לָאקָאטָארּפ) גנוצטיז ןעמײװצ רעד ןיא ןעממָאקעגרָאפ ןיוש זיא
 ,עקרעלק ןײארעפ ןיא ןעמהענפיוא ןנַאק ןַאמ ּבױא ,(23 עטייז ,2
 ריפ עדרּואװ סע .רעטסײמ ענײלק ןּוא רעזאלג ,רעלבערט עניילק
 -עג ךיילג טסַאפ ןערַאװ ןעממימש איד .,ןעכָארּפשעג רעדיװ ןּוא
 ,ןעמרעלקרע לַאהטנעזָאר רעגריּב דנּוא רענײװ רעגריּב ,טלײהמ
 רעטקאראח רעד :דניז רעלבערט ןּוא רעזַאלג ךילטנגיא סָאװ
 ךיז ןעלײהט עדײּב .סנײא זיא רעלבערט א ןּוא רעזַאלג ַא ןּופ
 ןעראאװ עכלעװ ,006601} קזוחחסס (א .ןעססאלק ירד ןיא
 גנונבער איד ריפ ןעפיוקרעפ ּוצ ןעמהענ ןַאמּפױק םענײא ןָאּפ
 .טלאהעג ןעכילטנעבעװ ןענײא ןעמּוקעּב ײז ןּוא סנַאמּפױק סעד
 סעד ןּופ ףיוקרעּפ ןעד ריפ ןעמּוקעּב סָאװ ,רעלװַארט-טנָאקסיד (ב
 גנילליש ןײא ךילמענ ,טנעצָארּפ ןעססיװעג ַא ערַאַאװ סנַאמּפיוק

 ריפ עכלעװ ,רעלװַארט ןעכילטנעגײא איד (ג .(5?/) טנופ ןּופ
 ,ןלעדנאה גנונכער ענגײא ערהיא
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 דנּוא עקרעלק ןעמהענוצנא ןעססָאלשעּפ עדרּואח סע

 -װערט ןיא רעטסײמ עניק רעּבָא רעטײּברַא:קיטש רעדָא ןהָאל

 עללַא בָא ,טממיטשעּב אינעג טכינ ךָאנ עדרּואװ ךָאד .רעל

 טכינ לײהט רעססיװעג ןײא רּונ רעדָא רעלװערט ןעטסאלק 3

 -נעממיטש רענײא טימ טממיטשעגּבַא רַאװ סאד .אײז ןעמהענּוצנַא

 .ןוָאטס ןעגעג רעדעילגמימ רעללַא טַײהרהעמ

 .ףָאּפ ןעניא רעװ ,רעדעי סָאד ,ןעססָאלשעּב עדרּואװ םע

 רשהירפ עכָאװ רעניא םימ רעממיא ,טשניװ ןעטלַאה ּוצ גַארט

 רע רעכלעװ ןָאּפ ,ללָאז ןעליהטטימ ַאמעהט סָאד ןיײארעפ םעד

 ללָאז סנייארעפ סעד גנוממיטשּוצ טימ רּונ דנּוא ,לליװ ןעכערּפש

 .ןעדרעװ ןעכָארּפשעג ַאמעהט סָאד רעּביא

 .ײהטרּואעּב רּוצ ןײארעפ םעד טָאה ןאמרעּביל רעגריּב

 רעדנַאנײאסיױוא טפַאשללעזעג רעטיּברַא רענַײא ןַאלּפ ןעד גנול

 טסַאג רעד טָאה ןעטלעממַאזרעפ רעד סינּבױלרע טימ .טצעזעג

 עכלעװ ,טּפַאשללעזעג רעטײּברַא רעד ןָאּפ טלהעצרע ןַאמכּוּב

 -- ה"לרּת "ה רהַאי םיא ןרעדינש ןעשידיא ןעד רעטנּוא ןָאדנָאל ןיא

 -נַאגעגרעדנַאנײאסױא זיא איז איװ דנּוא דרַאװ טעדליפעג 5

 טּפַאשללעזעג איד ּבָא ,טריטּוקסיד רעּבירַאד עדרּואװ סע - .ןעג

 סע עכלעװ ,ןָאיצַארעדעּפ ענײא רעדָא ,ללָאז ןייז עטשימעג ענַײא

 םעדעי ןופ ןעטּפַאשללעזעג ןעגידנעטשטסּבלעז םיוא טהעטשעּב

 רעּפַאס ןעגעג גיממיטשניא זיא סע  ,רעדנּוזעּב קרעװדנַאה

 עללַא ןּופ טפַאשללעזעג עטשימעג עניײא ןעדליּב ּוצ ןעממָאנעגנַא

 .ןגרל ב ּוצ ןעטײּברַא

 :טַארעֿפער ןײא ןעגַאלשעגרָאּפ טָאה ןאמרעּביל רעגריּב

 ,לעװ ,טּפַאשללעזעג ןעכילשנעמ רעד גנּולעקקיװטנע איד רעּביא

 רעדָא 3 ןיא גנולממַאזרעּפ רעד ןיא ןעטלַאה ּוצ טקנעד רע עכ

 .ןעממָאנעגנַא גיממיטשניא זיא סע ,ןעגנוציז רעיּפ

 סלַא טשיא (1920 8200/6זװ8ת) ןאמכוּב טסַאג רעד

 דנּוא לַאהטנעזָאר ןַאּפ טרהופעגניא ,ןעטערטעגנייא דעילגטימ

 סנעּפ גיצנאוװצ דנּוא טכַא ןעממָאקעּב טָאה עססַאק איד .רעּפַאס

 י(159 עטייז ןּוא 154 עטײז ְךּוּב עססאק)

 11 םּוא ןעדרָאװעג ןעססָאלשעג זיא גנולממַאזױעּפ איד

 ,רהוא

 רענייוו רעדנעצטיזרָאפ

 ןַאמרעּביל .א רעטערקעס

 לֶא קָא טָא רֹּפ

 גנוצטיז ןעטנעּביז רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיי סעד

 טסיא לפעשטייװ טירטס ןאמעל 8

 ו"לרת זומת 'י ןָאדנָאל

 5100 טכו 280 ילו 2

 גנולממאזרעפ אייז

 ןַאפ ,סדנעּבַא רהוא

 טענפפעדע זיא

 זיא ןַא גאט םעזעיד

 8 1/ םּוא ןרָאװעג
 ןעססָאלשעּב

 550 ןודנולּב םירבעה םיתסילאיצסה תדגא סקנּפ

 רהּוא 8 םּוא ,טוטַאטס טױל ,ךיז ןלעממאזרעפ ּוצ ןרָאװעג

 ,לאהטנעזָאר רעגריּב ןעװעג זיא רעדנעצטיזרָאפ .סדנעּבַא

 .עס רעד טָאה לָאקָאטָארּפ ןעגירָאּפ ןּופ ןעזעל םעד ךָאנ
 /66058 ןיא זא גנולממַארעּפ רעד טלײהטענטימ רעטערק
 ןעגעװ טקקּורדעג זיא םעדהַאי םעזעיד ינּוי 23 ןּופ (.חזסס6

 קירּבור רעד רעטנּוא לעקיטרַא רעדנעגלָאפ ןןייארעפ רעזנּוא

 .(טכַארּבעג טינ טרעװ לקיטרַא רעד) 1 טז

 -יזקע יד טענגײל "?לקינָארכ סױשזד, גנוטיצ איד לײװ

 -עגרָאפ -עטערקעס רעד טָאה ,טפַאשללעזעג רעדוזנּוא ץנעטס

 .ָאס ןיא ןייארעפ רעֶזְנּוא ןּופ גנּודנירג איד ןעדניקרעּפ אּוצ ןעגַאלש

 פיח זַא ,טגָאזעג טָאה רעּפַאס רעגריּב .רעטטעלּב עשיטסילַאיצ

 ןעגעג ןעטײּברַא ןּוא עיזַאושזרּוּב יד ןעגעג ףױא ןעטערט רימ

 רערהיא ןּופ עפפירגנא ףױא םססַאפעג ןייז רימ ןעּפרַאד ,רהיא
 ןוא ךיז רַאפ ןעּבָאה לעיצ רעזנּוא רּונ ןעפרַאד רימ רעּבָא ,םײז

 זַא ײּב רע טממיטש ךָאד ,ןעטכַא טכינ עפפירגנַא יד ףױא

 -טוצָאס ןיא טפַאשללעזעג רעזנּוא ןעגעװ ןעגידניקנא ללָאז ןַאמ

 גרעּבנעדלָאג סרעגריּב סעד גַאלשרָאּפ ףיוא .ןעגנוטייצ עשיטסיל

 -עס בעד טגארטפױאעּב עכַאז עזעיד גנּולממַאזרעפ איד טָאה
 .רעטערק

 .דיּב טָאה ,לּוּפ ןעװעג םינ זיא טפַאשללעזעג איד ליה

 ,רעפ רעדנַא ןַײא ףױא גַארטרָאּפ ןייז טגײלעגּפָא ןַאמרעּביל רעג

 ַא ענייז ןעזעלעגרָאּפ גנולממאזרעפ רעד ןיא טָאה ןּוא .גנּולממַאז
 רעּביא ,דנַאלססּור ןיא ןדיא יד ןּוּפ עגַאל איד רעּביא ערישַארּב

 -עּברעטיײּברַא איד ןּופ ןוא לַאנָאיצאנרעטניא ןּופ גנודנירג איד

 .טײצ ןעגיטרעװנעגעג רעד ןיא גנּוגעװ

 ללָאז ןַאט ּבױא ,רעּבירַאד ןערָאװג טריטּוקסיד זיא םע

 ןּופ (ז0660/00) גניטימ א ןעפורנעממַאזוצ םּוצ ןעטײרש טצעי

 .ללעזעג:םטּפַאשקרעװעג ןַײא ןעדליּב אּוצ םּוא רעטיײּברַא עשידיא

 ןעשיטסילַאיצַאס רעזנּוא ןרעססעדגרעפ ;גיפילרַאפ רעֶדָא טּפַאש

 -- .30 ךרעל ויּב ,רעדעילגמימ עײנ ןּופ ןעּברעװנַא ךרּוד ןיײארעפ

 -סערגרעפ ּוצ ןעטסַאלשעּב גיפיילרָאּפ טָאה גנולממַאזרעפ איד

 ןערָאװעג טקרעמעּב זיא ײּבַאד .להַאצנַא-רעדעילגמימ יד ןרעס

 ןעטײקגיטירטש ןעכיװסיוא ןעמ ללָאז ַאדנַאגַאּפָארּפ רעד ןיא זַא

 ןא ןעטלַאה ךילכעזטּפיוה ןירַאד ךיז ןּוא ןעכַאזסגָאיגילער רעּביא

 .עבילטסײג איד ןעגעג ףּפמַאק ןעד

 םלשצ ןעממָאקעג טפצשללעזעג איד ןיא זיא ןעססעדרעטניא

 .טימ רעד ססינּבױלרע טימ .םסירק ןייא ,רעשטייד ןייא ,טסַאג

 ןעגנולדנאהרעפ יד ןיִא ןעממָאנעג לײהטנָא רע טָאה רעדעילג

 םיא ןַאמ ססַאד ריּפַאד סגנַאּפנַא רַאװ רע .,ןָאיגילער איד רעּביא

 ןַאמ םסאד רּונ ,ססומ ןעטלַאה ןָאיגילער איד ריפ לײהטנעגעג
 רעד םהיא טאה אד .ףרַאד ןעפרעװרעּפ ןעזעװרעטסעירּפ סאד

 יא סעגינײא עדרּואװ סע ,ןעזעלעגרָאפ ןעמּוטַאטס איד רעטערקעס

 טסַאג רעד טסַאד ַאז .ןעכָארּפשעג ןענָאיגילער עדנעהעטשעּב יד רעּב

 .ײּב טקנוּפ םעזעיד ןיא ךיוא ןעטוטַאטס ןעד דנּוא םמַאדגָארּפ םעד

 .עטממיטש

 נָא עקנעשעג עססאק איד ּבָא ,טנארפעג עדרּואװ סע

 .מעהַאיעּב עדרּואװ עגַארּפ יד -- ? ןנַאק ןעמעֶנ
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 גממיטשניא טָאה גנולממאזרעפ איד

 ןַאפ גאדמיּב-רעדעילגמימ ןעכילטנעכעװ ןעד ןרעססערגרעפ ּוצ

 רעד גנורעססעדגרעפ עזעיד ןּוא  .סנעּפ ײרד ףיוא טנעּפ ײװצ

 ,ןעגַאצללַאּפ גנוצטיז ןעּבלעזרעד ןיא ןָאש עדרּואװ גנולהָאצ

 ,עטסַאק) סנעּפ גיצנַאװצנּואנײא ןעמּוקעּב טָאה עססַאק איד

 .(159 דנּוא 154 עטיײז

 ,רהוא 11 ןערָאװעג ןעססָאלשעג זיא גנולממַאזרעפ איד

 לאהטנעזַאר רעצטיזרָאפ

 ןַאמרעּביל רעטערקעס

 ,ןעססָאלשעּב

 לֶאקָאטָארּפ
 גנוצטיז ןעטכַא רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיי סעד

 טסיא לּפעשטײװ םירטס ןטמעל 2

 ו"לרת זוטת זיי ןָארנָאל

 26 ילּו 8 - ינוי 6

 8 1/2 םּוא ןעדרָאװעג טענפפערע םמיא גנוצמיז איד

 ,ןײטשדלָאג םרעגריּב סעד ץמיזרָאפ רעטנּוא רֵהּוא
 -עממָאנעגנַא ןעללא ןָאפ ,ןעגירָאּפ םעד ןעזעלרָאפ ךָאנ

 *ײא גנולממאזרעפ רעד רעּפַאס רעגריּב טָאה ,סלָאקַאמָארּפ ןעג
 סעד ןעטַאהט דנּוא ןעּבעל סָאד רעּביא טלײהטרע םכירעּב ןענ
 :עיד איו ,םנינּוקאּב ןענעּברָאטשרעּפ סערהַאי .ד ילּוי 1 םִא
 םּוא טאה טכַאמעג טנעידרעפ ךיז טסײגנעזעיר עעשיססּור רעז
 ןרעדנָאז ,דנַאלססּור ןיא רּונ טכינ עגַארפ עשישסילַאיצָאס איד
 .ַאּפָארײא ץנַאג - ןיא

 ,ענַארפ רּוצ ןעגנַאגרעּביא טפאשללעזעג איד זיא ןגאד
 ךיוא ַאדנַאגַאּפָארּפ רעססיױא ,םסיא ךילנעמ טכײלליּפ טכינ סע ּבָא
 ןענײא ןעטײרעּברָאפ ּוא רעטײּברַא יד רעטנּוא ןערישינַא ּוצ
 :ָארּפשעגסױא ךיז ןּבָאה עגינײא ,גניטימ-קילּבוּפ ןענייא ריפ ןעדָאּב
 וּת ַא ּוצ טרָאּפָאז ךיז ןעויג רעססעּב טלָאװ סע זַא ,ריפַאד ןעכ
 -עססערגרעפ עללענש ףױא לַײװ ,ןעטײרעּבּוצרָאפ גנימימ-קילּב
 ןּופ גנודליּב איד ןּוא ןענכער םינ ןַאמ ןעק סנײארעפ סעד גנּור
 ןעק ןַאמ ןּוא גיטכיװ רעײז זיא טפאשללעזעג-סטפַאשקרעװעג ןייא
 ,ןעגײלּפָא טינ סע

 -עג איד איװ עגַארפ ענײא ייּבאד ןעממָאקעגרָאּפ זיא סע
 טשינ ןיא סע ּבױא ןּוא ללָאז ןעדרעװ םעדליּבעג טפַאשללעז
 ריפ ןעטּוטַאמס איד ןּופ טקעיָארּפ א ןעטײּברַאוצסױא גיהטענ
 ףױראד טָאה ןאמרעּביל רעגריּב .טפַאשללעזעג:טפאשקרעװעג יד
 :ַארּפ ּוצ טגיטכערַאּב טינ ךיז ןעלהיפ רימ זַא ,טעטרָאװטנַאעג
 רעײז ןיא ןעטּוטַאטס ןרעטײּברַא ןעד ןעגעלרָאּפ ןּוא ןעריטקעי

 ,ןעכַאמ ןײלּלַא ײז ןעלעװ ןעטּוטַאטס ערעײז .טפַאשללעזעג
 ּבָא ,טללעטשעג עגַארפ איד ײּבַאד טָאה רעּפַאס רעגריּב

 .ןעלּלָאז ןעדליב טפאשללעזעג:קרעװעג ענייא רַאג ןּוא ץנַאג ריװ
 יעג עשיטסילַאיצָאס ןּוא ערעגָאיצּולָאװער ענײא ךָאד דניז ריװ
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 טפַאשללעזעג ןײא ןעדליּב ןעללָאז רימ זא רעּבָא ,טּפַאשללעז
 טבינ טביללעיפ סָאד זיא ןעססַאק-ןעקנַארק ןּוא ןעדילַאװניא םימ

 ל םמַארגָארּפ רעזנּוא םיט דנעממיטשניײארעּביא
 זַא/ טעטרָאװטנאעג ףױרַאד םהיא טָאה רַאטערקעס רעד

 הכאלמה ילעּב תא דחאלו; ןעטּוטַאטס ערעזנּוא ןופ 1 טקנוּפ םיול
 רעטיּברַא יד ןעניניארעפ ריװ ןיפרַאד "םהיקשוע דגנ םּוקל
 אּוצ ןעקנעד רימ סָאװ טפאשללעזעג יד ןּוא ןעטּפַאשללעזעג אּוצ

 סעד ןעיּפיצנירּפ ןעד טימ דנעממיטשנײארעּביא ךיוא זיא ןעכַאמ

 רעגריב טציטשעגרעטנוא טָאה גנונײמ עּבלעזעיד .סּומזילַאיצַאס
 .ןײטשדלָאג ךיוא דנּוא גרעּבנעדלָאג

 דנאטשנעגעג םּוצ טרהעקעגקידּוצ ךיז ןַאמ טָאה .ףױרַאד
 -עג עדַארג רּונ עגַארפ איד טָאה ןַאמ ןּוא גנּונדרָאסעגַאט דעד

 סנײארעּפ סעדעזנּוא גנורעססערגרעפ ריפ ןַאמ בא ,טללעטש

 ןַאמ .טפאשללעזעג:קדרעװעג ענײא ריפ רעדָא ,ללָאז ןעטײּברַא
 -עּב ןעד ףױא ןעמהענ אּוצ טכיזקקיר ענהָא ,רעּבירַאד עטריטּוקסיד

 .עי ,(...עטײז 7 לָאקַאטָארּפ) גנולממַאזרעּפ ןעגירָאּפ רעד ססּולש

 איד לײװ .טגָאיג גנונײט ןײז רעדנּויּב טָאה דעילנטימ םעד

 -יא ןעקקּורד ןעזָאל ּוצ ןעדנּופעג גיהטענ ריפ טָאה גנּולממַאזרעּפ

 ךאז טָאה ,ןָאדנָאל ןּופ רעטײּברַא עשידיא איד ּוצ ףורפיוא ןענ

 ןַאמ ּביױא ; םרילּומרָאפ ןעססאמ רעדנעגלַאפ עגַארּפ עגירַאּפ איד
 ,טַאלּבסנָאיצַאטיגַא םעשיטסילַאיצָאס ןיא ןעקקּורד ןעזָאל ללָאז

 ןּופ ןעגנּורעדָאפ איה ןערעלקרע ןרעטײּברַא ןעד ללָאז ןַאמ ָאװ
 :העפ ףױא ןענכערה ןענעק ןעמ טעװ ךןרּודַאד ןּוא סּומזילַאיצָאס

 ןענייא ןעקקּורד ללָאז ןַאמ רעדָא ,סניארעפ סערזנּוא גנורעססעדג

 -ללעזעג ַא ןיא ךיז ןעגינײארעפ ּוצ רעטײּברַא יד ןַא ףורפיוא

 יד .גניטימ-קילּבוּפ ןײא ףױא ײז ןעפורנעממַאזוצ רעדָא טּפַאש

 ּביוא ,ןעדעיּפַאּפ ײװצ ךילטנעגײא טקּורדיג טלַאװ טפאשללעזעג

 .טּבױלדע טלָאװ עססַאק יד
 טרעדנּוה ןעמהעג ּוצ ןעגָאלשעגרָאּפ טָאה רעּפאס רעגריּב

 ,ײז ןעטיײרּברעפ ןּוא ?טַאַאט שסקלָאּפ , סעד ןרעממּונ סנָאיצַאמיגַא
 רעגריּב רעּבַא ,ןעקקּורד ןעפרַאד טינ עטשרע סָאד ןעמ טעװ
 ,שיטקַארּפנוא ריפ ןעדנּופעג גַאלשרָאּפ ןעזעיד טָאה גרעּבנעדלָאג

 -ײה רעֶד טימ רעטײּברַא עשידיא איד ןּופ עססאמ איד לײװ

 .טסיא טננַאקעּב םינ עכַארּפש ןעשט
 ןעדנעזעװנַא רעד ןעטסײמ איד ןעּבָאה גנוממיטשּבַא ײּב

 הפ א ּוצ ףּורפױא ןיא ןעקקורה ריפ םממיטשעג רעדעילגטימ

 .ןערָאהעג ןעממָאנעגנַא זיא םעזעיד ןּוא גניטימ-קילּב
 איד ןּופ רעדעי זַא ,ןעטסָאלשעּב טָאה גנולממַאזרעּפ איד

 רע .גניטימ-קילבּוּפ םּוצ ןעטײרעּברָאפ ךיז ללָאז רעדעילגטימ
 ןעגטרטרָאפ ּוצ םּוא ענַארּפ ענײא ןעטײּברַאסױא ךיז ללָאז

 ןוא ,ןײז םעװ סָאװ גנולממַאזרעפ ןעכילטנעפפע רעד ןיא סָאד

 אטקאפ ןעמהעננעממַאזּוצ רעדעי ללָאז ,ךילגעמ זיא סע בױא
 .רעטייּברַא עשידיא עגיזעיה איד ןּופ ןעּבעפ םעד סױא

 גשרפנא ןעה ריפ גיממיטשניא םָאה גנולממַאזרעּפ איד
 -םימ ןעה ןָאּפ דנַאמעינ זַא ,ןעססָאלשעּב רעּפַאס רעגריב סעד

 רענדער איד גנּוצטיז רעד ןיא ןעכערּברעטנּוא ללָאז ןרעדעילג
 ּוצַאד טָאה עדנעצשיזרָאּפ רעד רּונ ,טרָאװ סָאד ןעּבַאה סָאװ

 ,טכער סָאד
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 ןעּבעיז ןעממָאקעּב טָאה עסטאק איד
 .(159 עטײז דנּוא 154 עטיײז ְךּוּב עססַאק)

 .ףלעװצ ּבלַאה םּוא ןערָאװעג ןעסמָאלשעג זיא גנוצמיז איד

 ןייטשדלַָאג רעדנעצטיזרָאפ

 ןַאמרעּביל ,ַא רעמערקעס

 םנעּפ גיצנַאװצ ןּוא

 לֶאקָא טָא רֹּפ
 גנּוצטיז ןעטניינ רעד

 סנייארעפ ןעשיטסַילַאיצַאס ןעשידיי סעל

 ,טסיא לּפעשטײװ טירטס ןאמעל 8

 זומה ד"כ ןָאדנָאל

 יי3-ת 06 יפּוי 1563)

 ,רהּוא 8 1/2 םּוא ןעגנַאפעגנָא טָאה גנולממַאזרעפ יד
 .ןאמבּוּב סרעגריּב םעד ץטיזדָאפ רעטנּוא

 .עגרָאפ לָאקָאטָארּפ עגירָאפ סָאד טָאה רעטערקעס רעד
 .עדרּואװ ןעממַאנעגנַא ןרעדעילגטימ ןעד ןָאּפ םעכלעװ ,ןעזעל

 זַא ,טגעלעגרָאּפ גנולממַאזרעפ רעד טָאה רעּפַאס רעגרוּב
 .מיטשעּב רעד ןיא ןלעממַאורעפ ךיז ללָאז ןאמ ,טּוג ערעװ סע
 .רעפ טינ ןַאמ ןנַאק 12 םּוא זיּב יװ רעטעּפש לײװ ,עדנוטש ןעט
 טסּבלעז ךיז ןַאמ טּבױר ןעממָאק טעּפש םעד םימ ןּוא ןעליײװ
 דנַאמעי ללָאז ןַאמ ןענַאלשעגרָאּפ רעּפַאס טָאה ןנַאד ,טייצ איד
 םּוצ ןעססַאּפױעּפ ּוצ לעקיטרַא-סנָאיצַאמיגַא ןענייא ןענַארטּפיואעב
 גניטימ-לַארענעשזד םענײא אּוצ רעטיּברַא רעד ףורפיוא

 .סעד טַאטש טָאה לַאהטנעזָאר רעגריּב .(660618)/ח066ל/ת6)

 רעגריּב .לעטטעצסגנודַאלנײא עכאפנייא ןענאלשעגרָאפ + ןעס
 ךיז טסיא עכַאטּפױה איד םסַאד עטנאז .גרעּבנעדלַאג
 ןיא ןעדער רעֶדָא ןעגערטרָאפ ןעד ּוצ ןעטײרעּבּוצרָאפ טסּבלעז

 יַאלנײא רעד ןעקקורד סָאה ,רעטײּברַא רעד גנולממַאזרעפ דעד
 -יױד גנַאל טכינ ךיוא עכלעװ ,טײּבדַא עטסעטעּפש איה םויא גנּוד

 .דריו ןרע
 ,ןעדרָאװעג טרעטיילרע זיא עגירָאפ סָאד רעדײא ךָאנ ,ןנאד

 סָאד ללָאז ןעמַאנ ןעססעװ ןיא ,עגַארֿפ איד ןעממַאקעגרָאּפ ז"א
 -עג רערזנּוא ןעמַאנ םעד ןיא ּבָא ,ןעדרעװ טקקורדעג ףעיּפַאּפ
 רעדָא ןרעטייּברַא ןעגינײא ןָאפ ןעמַאנ םיא רעדָא ,טפאשללעז
 עגַארּפ רעזעיד גנודײשדנע רעד ןָאפ ,ןעמַאנ ענהֶא ץנאג ןילדנע
 סָאװ ,רעיּפַאּפ םעד ןיפ רעטקַארַאװ רעד רּונ טינ - ּבַא םננעה
 ןופ רעטקַארַאח רעד ךיוא ןרעדנָאז ,ןעקקּורד אּוצ ןעקנעד רימ
 -נַארעּפ אּוצ ריװ עכלעװ ,העטײּברַא רעד גנולממאזרעפ רעד
 ,ןעכּוז ןעטלצטש

 ןעססעדרעטנּוא .טריטּוקסיד קרַאטש רעּבירַאד עדדּואװ סע
 ןײא ריפ סָאװ ,טצעזעג רעדנַאנײאסױא רעטערקעס רעד טָאה
 ,עּבָאה רעדנעל ענעדעישרעפ ןיא ןעדּוי יד ןעפרַאד טארגָארּפ
 דנעממיטשנײארעּביא ןעננעק סטיײזרעניא ןעללָאז ײז טימאד
 מיט ןערינָאמרַאה סטיײזרערדנא ײז ןעללָאז ךָאד ןּוא ןלעדנאה
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 ָאה דנַאל םעד ןיא זיא סָאװ ,ײטדַאּפ ןעשיטסילַאיצָאס ןעגינעירעד
 .ןענהָאװ אייז

 .עג ןעגַארּפ ענעממָאקעגרָאפ עללַא טָאה גנולממַאזרעפ איד
 .גנוממיטשּבא רּוצ גנולממַאזרעפ עגיטפניק איד ףיױא ןעסּסַאל

 ְךּוּב עססאק) גנילליש ײװצ ןעממָאקעּב טָאה עטסַאק איד

 ,עג גנולממַאזרעפ איד זיא טימַאד ןּוא .(- עטײז ןּוא -- עטײז
 -- .ןעססָאלש

 { םסס!זמהמח רעדנעצטיזרָאּפ

 ןטמרּביל .א  רעטערקעס

 לֶאקָאטָארּפ
 גנוצטיז ןעטנהעצ רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןפשידיי סעד

 .טםסיא לפעשטַײװ םירטס ןַאטעל 8

 ל"פרּת בא "3 ןָאדנָאל

 1876 ילּנּי 0

 רעטנּוא ,רהּוא 8 םּוא ןערָאװעג טענפערע זיא גנּוצמיז יד
 גנולממַאזרעפ רעד ןיא .גרעּבנעדלָאג סרעגריּב סעד ץטיזרָאפ
 ץיבוניּבַאר ,ש דנוא .מ :טרהיפעגניא עטסַאנ 2 בקעי .ז טָאה

 -רָאפ גנּוצטיז רעגירָאפ לָאקַאטַארּפ טָאד טָאה רעטערקעס רעד
 ןעממָאנעגנַא ךױא ןרעדעילגטימ ןעד ןָאּפ ,ןעזעלעג
 .טימ גנולממַאזרעפ רעה רעטערקעס רעד טָאה ןנַאד .עדריאװ
 םמַאלּב ערענָאיצּולָאװער-לַאיצַאס עשיסּור סָאד זא ,טלײהטעג
 טאה טקקורדעג לעקישטרַא ןענייא 8ת6ק768 2010816| דערעּפװ
 15 םָאפ 37 רעמּונ ןיא ,ןײארעפ רעזנּוא ןּופ גנודנירג איד רעּביא

 עטנהעװרע איד טַאה ןעמרָאװ ןעצרּוק ןיא .סערהַאי סעזעיד ילּוי
 ןיא רעמײּברַא עשידיא איד ןּופ ענַאל איד טרעדלישעג גנוטייצ
 ערעזנּוא ןּופ גנּוצטעזרעּביא איד טקקּורדעג זיא ןנַאד ,ןָאדנָאל
 טטַאלּב עשידיא סד איװ ןערָאװעג טרענניארע זיא סע ,ןעטּוטַאטס
 ןיארעפ רעזנּוא ןענעג ןעטערשעגפיוא זיא ,/ס05/  (-החסח6
 -בירעג עדַארעג עטרָאװ עגינייא ןָאיצקַאדער יד טָאה ןנַאד דנּוא
 :עזײװ רעדנעגלָאפ ףױא ,רעדעילגטימ ערעזנּוא ןַא טעמ

 םעּכלעװ

 הם ס06186108 זסחטאס 6848381מ8 ס8קסעסאעאפ 60-

 ןומתעס1טזוט-ק86סנעװארט: ,ע1082קעעגעג םהופ תקסתסזסעז}

 6סםוזט ןאסתצסזמ, 6116 60תטנ6 דסעהסס16/ הקע/ 41

 ק860סזמ, מוט הּהאפ, םהטועא סט8זטאאפ הס תפתצ ע חס

 4סתסמממנססזפץ. 18 85 סאעזעזמ ם8סמ ונעגסזהה הע דקצה-

 טססזס8 עסהסתמסהֹוה 88106// 38ת83נע, !נ/ 066026268ו/,

 אתסמסזפוע קעז, 38ץ16218 2/ סהתסמההוה, אסדסקמוה 6צ-

 תעזמ ההההזפ 88 2808, 0818 תסנאפדמ, 6116 םכ 641

 אקפ, נשר הפהפתח  הפההוסזט 88 ססטוהתעסזס8מ הקצ-

 זעגרמ טהווסההתמטטס16/2. ;ןץעסזס ם3נּפ כהסקתוה עג 1180610/-

 טעמססזט קהסזעזפ תס אמקמ זקעהטס0616/, 68 אסדזסקשואעז

 טאפ חקעמסעסא םסזקטזעדססא 2 ססקסזפס1+ הץסזפ םהועומ

 ס0103ט קהסזסזט , אקטתהסזט םקע !8/82סאמ ץהםקמ, 82

 ונסתס ס6קעטנעםוננ8ס24
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 םעטזס18 ע סםהזססזפ 2ו5/ס0 המת תץסזפ 6ץםצד'מ

 םּהאפ תסקץאסוס 32 תססמתע !ט 602268! 2ת606ת34

 628זמת"! (,8תסקסתמ" אס 37, סז8 15 !וסתה 1876 ?023).

 ,ןרעטײּברַא ןעשידיא ןעד ןעגָאז אוצ רּונ זנּוא טּבײלּב עמ

 : ןעטסילאיצָאּט ןעד

 ךָאנ רָאּפ טכיללעיפ טהעטש ךיא !ןעססָאנעגײטרַאּפ,
 ןרעײא  ,זנּוא סלַא - ,טײּברַא רעריײא אייּב ןעטײקגירעיװש רהעמ

 סע .טײהשנעמ רעד ןיא ןּוא טײּברַא ןעּבלעזרעד ןיא ןרעדירּב

 -רע רעד טַײקגירעיװש יד טינ ןעגיהּורנּואעּב סלמעינ ךײא ללָאז
 ,תוליכה טינ ,ןעגנּוגידײלעּב םינ ,עּבַאנפיױא רערײא גנּולליּפ

 טעװ סע סָאװ ,ןעײּפש רעדָא שטעּפ ,(עטרָאװּפּפמיש) םילּוזלז

 ןעללאפעג זיא סע םלַא ,ןעללַאּפ רהעמ ךָאנ ךײא ףיוא טכײללעיפ

 .ןענָאיצַאנ ערעדנַא ןּופ ןעטסולאיצַאס איד ףױא טללַאפ סע ןּוא
 טעד ןיא ןעסכַאװ ןעלּפָאז רעױדסױא רעײא ןּוא הטּומ רעײא
 ך"ײא ךיז םעװ סע עכלעװ טימ ,ןעטײקגירעיװש איד ןּופ עסאאמ

 !ןעפּפמעק איצ ןּוא ןענעגעגעּב איצ ןיפערט

 א"ב ןרעװ רעקרַאטש ןּוא ןעסכַאװ ללָאז ןײארעפ רעײא

 איד !םהיא ןענעג ןרעװ טרהיפעג טעװ סע סָאװ ,גַאלש ןעדעי

 ןײא יז ךײא ןעגאמ ךאז רעײא ןופ םטײקגילײה ןּוא טיײהנייר

 *! ףעדירּב ,סטרעוװרָאפ ,ףּפמַאק םּוצ ! געיז ןעה ריפ (עגריּב) ברע
 .סּור םִיא ?דרַאװרָאּפ, םעד סיױא לעקיטרַא רעד םעדכָאנ

 רעטערקעס ןּוא ןעדנעצטיזרָאפ םָאּפ ןעשטייד-שידיי ןּוא ןעשיס

 ןעגַאלשעגרָאּפ רענײװ רעגריּב םָאה ,עדרּואװ ןעועלעגרָאּפ

 טײקכילטננעקדע יד סנײארעפ סעד ןעמַאנ םיא ןַאיצקַאדעה רעד

 .עכַאז .רעזנּוא אּוצ עיהטַאּפמיס ערהיא ריפ ןעקקירדסיוא

 קנַאד ןערעזנּוא ריח ססָאד ,עטגַאז ןײטשדלָאג רעגריּב

 .לָאז ןעכײררעּביא "דרַאװרָאפ, ןָאיצקַאדער רעד ךיל טפירש

 ,ןעל

 םימ דנּוא גיממיטשנייא עדדּואװ גַאלשרָאפ עטצעל רעזעיד
 .ןעממָאנעגנַא ןרעדעילגטימ ןעללַא ןָאפ ןעשטַאלק-ַאּפַארּב

 .ּוצ ןָאיצקַאדער איד ןעגַאלשעגרָאפ טאה רעּפַאס רעגריּב
 ןעקקּורד ּוצ ןעמהעננָא זנוא ןּופ ללָאז יז זַא ,ןעטטיּב ּוצ ךילג
 ןעּבעל סָאד רעּביא ןעצנעדנָאּפסעררָאק עטטַאלּב םערהיא ןיא

 איד ססאד דנוא ,ןעכײלגרעד רעדַא רעיה רעטײּברַא רעדזנּוא

 ריװ לײװ ,ללָאז ןעטכעפרעפ עססערעטניא רעזנּוא ןָאיצקַאדער

 טסּבלעז זנּוא ריפ םּוא ,ןעּבַאה טטַאלּב סענגײא ןייק טסּבלעז
 .ןעהעטש ּוצ

 םַאד ,טעטרַאװטנַאעג רעטעדרקעס רעד םהיא טָאה ףױרַאד
 -קַאדער איד ןנעװ .טסיא ןעגעלעגנוא ץנַאג עטטיּב ענײא ךלָאז

 םע סָאװ ,ןעדניפ סָאװטע ןעמײהנעגעלעגנַא ערעזנּוא ןיא טעװ ןָאיצ
 :עג סע אױ טעװ ,רעועל עללַא ריפ עססע"שטניא ןעּבַאה ןעק
 סעזעיר טַאה איז איװ ָאז ,ןעמהענפיוא עטטיּב עֹנהֶא ךיוא ססיװ

 ןּוא ןעצטינ טכינ עטטיב רעזנּוא טעװ ,םינ ןנעװ ,ןַאהטעג לַאמ
 עמהענעגנַאנּוא איד ןוא ןָאיצקַאדעד איד ןעללעטש רּונ ןעלעװ ריח

 :סעגרעפ םינ ריװ ןעפריד םעדרעסיוא .ןענאזטנע ּוצ ונּוא עגַאל
 טטַאלּב:ײטרַאּפ םעשיססּור ןיײא זיא דרַאװרָאפ דעד זַא ,ןעס
 טרעהעג סָאװ ,לעקיטרַא ןיא ןעמהענפיוא ךילכעזטּפיוה םרַאד ןּוא

 56 ןודנולּב םירבעה םיתסילאיצסה תדגא סקנּפ

 .ןעטײהנעגעלעגנַאײטרַאּפ ןעשיססּור ןעד ּוצ

 ןַײא ?דערעּפװ, רעד ןיא עדניפ ערעזנּוא ןעגעג ףּפמַאק םּוצ

 ,גינעװ רהעז רעדָא ,טינ סע ןַאמ טזעל רעיה סָאװ ,טטאלּב

 ןיא ףּפמאק םּוצ טפטרק איד ןעכּוז רימ ןעזּומ רעּבָא ךילכעזטּפױה

 עדניפ ע-עזנּוא ןענעג .גנוגינייארעפ רעדזנוא ןיא ,טסּבלעז זנּוא

 -ריד דנּוא ןענעק רימ רּונ לײװ ,ןעפּפמעק טסּבלעז רימ ןעפריד

 .ןוהט סע ןעפ

 .ײמ רעד ץנאג טממיטש רע טנַאזעג טַאה רענייװ רעגריּב

 םעװ זנוא םױא זַא ,טקנעד ןּוא ַײּב םרענדער ןעגירָאפ סעד גנונ

 טקַאדּפ לעיפ ןיא ,ןעססַאל ּוצ ןעקקורד סַאװטע ןעממָאקרָאּפ

 רעיה ןעדרעװ סאה ,ןעגנוטיצ עשילגנע ןיא ןעקקּורד ּוצ רעש

 .ןעזעלעג לעיפ

 -דרָאסענַאט רּוצ ןעגַאלשעגרָאפ טאה ןײטשדלָאג רעגריּב

 ,ןהעגושרעּביא גנּונ

 -עג ץַיבָאנבאר םּוקרַאמ טסַאג רעד טָאה ןעססעדרעטנּוא

 -רע רעטלַײײהטרע ְךָאנ ןּוא ,ןעכערּפש אּוצ ססינּבױלרע ןעטעּב

 עססָארג ענַײא טמָהענרעטנּוא ריא :טגַארּפעג רע טָאה ססינּביױל

 עיהטַאּפמיס רעד ןיא סיװעג ּרעּבָא רהיא דיײז .טַײּברַא עגידעיווש

 ?רעדנעל ענעדעישרעפ ןיא ןענײז סָאװ ןעטסילַאיצָאס עללַא ןּופ

 רעד ןיא זא ,טרעדעיװהע םֶהיֹא טָאה רעטערקעס רעד

 רערעדנַא ןעטסילַאיצָאס רעד טפַאשדנירפ דנוא עיהטַאּפמיס

 ,לעיצ ןַײא רּונ עללַא ןעּבָאה ריװ ,ססיװעג ריװ דניז רעקלעפ

 אייּב ;דעישרעדנּוא-סטעטילַאנָאיצַאנ ןענַײק ןעננעק ריװ  דנייפ ןייא

 ןיא :ןעססַאלק ײװצ ןיא םלײהטעג רּונ ןעשנעמ איד ןענײז זנּוא

 ןרעססױא גנונײמ עזעיד .רעירַאטעלָארּפ ןיא ןּוא עיזַאּושזרּוְּב

 רניז םעדרעססיױא דנּוא ךילגעט רעטטעלּב עשיטסילַאיצַאס עללַא

 עשידיי טכינ ,ערעדנא ןיפ רעדעילגטימ ךיוא זנוא ןּופ עגינייא

 עבאז איד רימ ןעננעק ָאולֵא ,ןעטפַאשללעזעג עשיטסילַאיצָאס

 .ןעססיוו

 טרעהעג סע סָאװ

 בָא ענארפ איד טגעלעגרַאפ רעטערקעס רעד טָאה ןנאד

 איד טכַײללעיּפ רעדָא ,גנּונדרָאעגַאט רּוצ ןהעגרעּביא ללָאז ןַאמ

 -עישפיוא ןעטײהנעגעלעגנַא ערעגניא עדעזנּוא רעּביא ןענַאיסּוקסיד

 טםסיא טפַאשללעזעג עדעזנּוא ןּוא ןעּבַאה עטסעג ריװ ליײװ ןעּב

 ? ענעטסָאלשעג ענַיא

 איד ןעלּלָאװ טכיללעיפ :טגַארפעג טאה רעניײװ רעגריּב

 ?ןעּבײרשנײא רעדעילגטימ סלַא ךיז עטסעג

 -ײמ רענײמ ךָאנ :טגָאזעג רעטערקעס רעד טָאה ףױרַאד

 סע .ןענעלרָאּפ טכינ ןעגַארּפ עכלָאז ןעטסעג ןעד ןַאמ ףרַאד גנּונ

 ןעטערטניײא דעילגטימ סלַא טכינ טסַאג ןײא ססאד ,ןייז רהעז ןנַאק

 סדנַאטשנַא סעד רּונ רע טעװ ,ןעגַארפ ןהיא דריוו ןַאמ ּבָא רעּבָא ,ליװ

 ןעפריד ריח .ןעממָאק רהעמ טכינ דריװ ןּוא ָאי ןעגָאז רעּבלַאה

 -יאםיוא קּורד ןעשילַארָאמ ןענײא טכינ רַאגָאז ,ןעגניװצ דנַאמעינ

 עכַאז רעדזנּוא טײהרהַאװ רעד ןיא רּונ ןעגיײצרעּביא ריװ ,ןעּב

 םענַײז ךָאנ ןעלדנַאה ּוצ םעדעי ריװ ןעססַאלרעּביא ןנַאד דנּוא

 : .ןעלליװ ןעיירפ

 טכער סלַא ןרעדעילגטימ ןעד ןָאפ עדרּואװ עטיײװצ סעזעיד

 רּוצ ןהעגּוצרעּביא טממימשעג רעדעילגטימ איד ןעּבָאה ןנַאד .ןעדנופעּב

 : ,גנונדרַאסעגאט
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 קיטסיטַאטס עגינייא ןאמ ססַאד ןעכָארּפשעג עדרּואו סע

 סע םּוא ,ססּוט ןלעממַאז ןָאדנָאל ןיא ןעדּי רעד ןעּבעל םָאפ

 -קּוּב רעגריּב .גניטימ-קילּבופ םִייּב ןעכיוהּבעג ּוצ לַאירעטַאמ םלַא

 איד רעּביא טכַאמעג ןעגנולײהטטימ עטנַאססערעטניא טָאה ןַאמ

 טַאה רעּפַאס רעגריּב ,ןעגָאגַאניס עגיזעיה איד ןיא ןעגנוטכידנײא

 טסַאפ ,רעװש רהעז ןײז םעװ ןרעדעילגטימ ןעד א ,טקרעמעּב

 ןיא ןעללעטשנעממַאזּוצ קיטסיטאטס עניא דנעגריא ךילגעמנּוא

 עטקּורדעג איד ןיא ןעממָאקעּב ןאמ ןנַאק סַאד .םײצ רעצרּוק

 ,רעססעּב םייװ עטכירעּב עכילטנעּפּפע

 טגעלעגרָאּפ גרעּבנעדלָאג עדנעצטיזרָאֿפ רעד טאה ןנאד

 םעד ןּופ םרָאּפ איד רעּביא ןעממיטשּבא םוצ טפאשללעזעג רעה

 ײרד ךילמענ ןערַאװ סע ,ןעקקורד אּוצ ןעקנעד רימ סַאװ ,דעיּפַאּפ

 ; ענעלשרָאּפ

 "ניא עכבַאּפנײא עניײא ןעקקורד אוצ : לַאהטנעזָאר ןָאפ

 ,גנורעלקרע ענהָא ץנַאג עטראק-סגנּודַאל

 ,גנּודַאלנײא טימ ןָאיצַאמַאלקָאהּפ ענייא ; ןוָאטס 'ב ןָאפ (2

 ֿ 1 . ןנַאד ןוא ןָאיצַאמַאלקָארּפ ענַיא טשרעוצ : רענַײװ ןָאּפ (2
 .עטרַאק-סגנּודַאלנײא ענַײא

 -עגרָאפ ןעּבָאה ןוָאטס רעגריּב דנּוא לַאהטנעזָאר רעגריּב

 .גנּוממיטשּבא רעד רָאּפ עכַאז רעזעיד ןִיִא ןעטַײּברַא ערעײז ןןעזעל

 ןײטשדלָאג רעגריּב טאה רּונ ,ןעדנּופעּב טּוג םלַא ןעדרּואװ עדייּב

 ךיוא לאהטנעזָאר רעגריּפ םעד ןעּבײרש סָאד זא ,טקרעמעּב

 לײװ ,טגאזעג טַאה רענײװ רעגריּב ןּוא ,ײז ןָאיצַאמַאלקַארּפ ענייא

 ןעּבײרש ןייז ךרוד שיטקַאּפ גַאלשרָאפ ןענייז לאהטנעזָאר לעגריּב

 ,ןעממיטש טכינ גַאלשרָאּפ ןעזעיד דעּביא ןַאמ ףרַאד ,טעהציצקילּוצ

 לַאהטנעזָאר רעגריּב ןנעװ ,טגַאזעג טַאה ןַאמרּביל רעגריּב

 גַאלשרָאּפ ןעזעיד רע טממינ ָאז ,טממינקירּוא גַאלשרָאּפ ןענַײז

 ,ןעממיטש ּוצ רעּבירַאד טעטטיּב ךנוא ףױא ןעגיניז ןעד סלַא

 רעד ןיא ןעללָאװ ןעגעררע עדרעיגיינ איד ךילבעזטּפיוה ריװ טד

 ,ןעממָאק אּוצ גניטימ-לארענעג םּוצ םּוא עססַאמ:רעטיײּברַא ןענוזעיה

 -ַאלנײא עכַאפניא ץנַאג ,רעשיטקַארּפ טבייללעיפ סע ערעװ ָאז

 ,ןעקקורד איצ ןעטראק-םגנור

 ,גַאלשרָאּפ ןעטייוװצ ןעד ריפ עטטמיטש גנולממַאזרעּפ אָיִד

 פיװ ,טממיטשעג טינ ןעּבַאה גרעּבנעדלָאג דנוא ןַאמרביל

 םבינ ךָאנ דעטײּברַא רעגיזעיה רעטקַאדַאח םעד טימ ןענײז יײז

 ,טננַאקעּב איונעג

 ,עגַארּפ איד טגעלעגרָאּפ ןנַאװ טַאה רעטערקעס רעד :

 םיא ,ןיז טקקורדעג ףּודּפיוא ללָאז ןעמַאנ ןעססעװ ןיא

 ןעּבײרשרעטנּוא רּונ רעדָא םפאשללעזועג רעזנּוא ןּופ ןעמאנ

 ,?רעטײּברַא עשידייע

 אוצ ןעסטָאלשעּב גיממיטשנייא טַאה גנולממַאזרעפ איד

 -נּוא לײװ ,טפַאשללעזעג רעד ןעמַאנ םיא רעיּפַאּפ סַאד ןעקקורד

 ,טקנעדעג ןערהופוטכרּוד דנּוא ןעססָאלשעּב סַאד טָאה ןייארעּפ רעז

 :עגַארפ איד טגעלעגרָאפ רעטערקעס רעד טַאה ךילדנע

 רעגיטפניק רעד .גנולממַאזרעפ עניטפניק איד ןײז ללָאז ןנאװ

 טכײללעיפ ן'באּב העשת, םּוא סױא טללַאפ טכַאנ:אוצ-תּבש

 ןײא ףױא ןעּבעישּוצּפױא גנולטמַאזרעּפ איד רעטסעּב סע טנהָאל

 ? גָאט .רעדנַא

 ףעד

 558 ןודנולּב םירבעה םיתסילאיצסה תדגא סקנּפ

 :סילַאיצָאס זנּוא זַא ,טעטרָאװמנַאעג טַאה רעּפַאס רעגריּב
 רעד ןָאפ זנּוא ןעּבַאה ריח .ןַא טכינ רַאג גַאט רעזעיד טהעג ןעט
 ערעזנּוא ריװ ןעפרַאד םּורַאד ןּוא םגַאזעגזָאל ןָאיצידַארט ןעטלַא
 ריװ .ןעּבעישפיוא טבינ ןעלליװ סעגַאט סעזעיד םּוא גנולממַאזרעפ
 רעד עכַאז איד ךיילגּוצ עכלעװ ,עכַאז רערעזנּוא ןָאּפ רּונ ןעססיו
 .רהעמ סטכינ דנּוא ,טסיא טיהשנעמ ןעצנַאנ

 גיפילרָאפ :טקרעמעּב העטערקעס רעד טַאה ףױרַאד
 עּבלעזעיח ןעטסילַאיצַאס עשידיי זנּוא ריה "באב העשת, םַאה
 ָאז .ןעססָאנעג:סעממַאטש ערעזנּוא עללַא ריפ יװ ,גנּוטיידעּב
 טַאה ,ןָאיצּולָאװער עלַאיצָאס איד ןעדרעװ םינ םעװ סע עגנַאל
 סעדעי ריפ טײקגימכיװ עססָארג ענַײא םייהיירפ עשיטילָאּפ .איד
 ןעּבַאה רימ סַאװ גַאט ןײא םסיא בא 'ט גַאט רעועיד .קלָאפ
 טרעיורט קלָאפ רעזנּוא ןּוא ,םײקגיגנעהּבַאנּוא ערעזנּוא ןערָאלרעּפ
 רע .רהַאי טרעדנּוה ןהעצטכַא רעּביא ןָאש ,טצעי זיּב רעּבירַאד
 ןעללָאז רימ זַא ,המרעװ לעיפ ָאז זנּוא ריפ ןעּבָאה ָאזלא ףרַאד
 .ןעּבעישּפוא גַאמ רעדנַא ןײא ףיױא גנולממַאזרעפ איד

 -עּב דנּוא טממיטשעג רעּבירַאד טַאה גנולממַאזרעפ איד
 גַאטנָאז ףױא גנוצמיז עגיטפניק יד ןעּבעישוצפיוא ןעטסָאלש

 .ילוי 20/18 בא 'י סדנעבַא

 -ָאניבַאר לאּומש ןּוא שטיװָאניּבַאר סקרַאמ עטסעג איד
 .עגניא ,ןעדרָאװעג ןעממַאנעגפיוא רעדעילגטימ סלַא דניז שטיוװ
 .רעניײװ דנּוא ּבָאקעשזד ןמלז ךרּוד טרהיפ

 דנּוא ײרד ןעממָאקעּב טַאה עססַאק איד
 .059 עטײז דנּוא 154 עטיײז ְךּוּב עססַאק)

 ,רהּוא 111/4 םּוא ןעדרָאװעג ןעססָאלשעג טסיא גנּוצטיז איד

 םנעּפ גיסיירד

 . ..רעדנעצטיזרָאּפ

 ןַאמרעּביל .א רעטערקעס

 לֵאקָא טָא רּפ

 גנּוצטיז ןע טפל ע רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשידיי סעד

 ,טסיא לּפעשטייװ טירטט ןַאמעל 8

 30/18) בא יי ןָאדנָאל

 ן"לרת (706 ילּוי

 רעטנוא רהּוא 9 םוא ןעגנַאפעגנַא טאה גנולממאזרעפ יד

 ,ןוָאטס קיזייא םרעגריּב סעד ץטיזרָאפ

 "ניא ,שטסעג ײױצ ןעזעװעג ןעניײז גנולממַאזרעפ רעד ןיא

 יחעל לואש ךילמענ ,ץיוָאניּבַאר .ש דנּוא ,מ ןּופ טרהיפעג

 .ּביױמ סירראה דנּוא

 ,לָאקָאטָארּפ םעד ןעזעלעגרָאפ טַאה רעטערקעס רעד

 ,ןערָאװעג ןעממָאנעגנַא גיממיטשנייא זיא סע רעכלעוװ

 איד טגעלעגרָאפ גנולממַאזרעפ רעד טַאה רענײװ רעגריּב

 יִּבּוּפ ןיא ןעריזינַאגרָא ּוצ ןעמהענדעטנּוא רעזנּוא ןּופ טיײקגיטכיוו
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 :טימ ערעזנוא ןּופ להָאצ יד זַא ,טגַאזעג מַאה רע ,גניטימ-קיל

 ןהעז ןעזומ רימ ןוא עכַאז עזעיד ריפ ךַאװש ּוצ זיא רעדעילג

 סע עכלעװ ,רעטײּברַא להָאצ עססיװעג ַא ןעּבָאה ֹוצ רעהירפ

 איד ןּוּפ רעדעי .ןעּבַאהרָאּפ רעזנּוא ןעצטיטשרעטנּוא ןעללָאז

 ןנאד ,ןעשנעמ 10 םּוא ןעּברעװרע רעהירפ ללָאז רעדעילגטימ

 רעּבָא ןלעװ רימ בוא .גניטימ-קילּבוּפ ַא ןעכַאמ רימ ןעללַאז

 ןעּבָאה רימ רעדײא גניטימ-קילּבוּפ ַא טציא ןעפורנעממַאזּוצ

 -קילּבופ ןּופ טעװ ,ןענכער ּוצ ןעמעװ ףיוא סעטממיטשעּב סעּפע

 ןײא ןופ גנורליב איד ןעק ןנַאד ןּוא ןעמּוקסױרַא םינ רַאג גניטימ

 ןרעװ טכַארּבעג עדנַאטשּוצ רהעמ טינ רַאג טּפַאשללעזעג:רעטײּברַא

 ,ןעטרַאװ ןעפרַאד גנַאל ףױראד טעװ ןַאמ רעדָא

 :בוּפ רעד זַא ,טעטרַאװטנַאעג טַאה לאהטנעזָאר רעגריּב

 -נאה ןעללָאז רימ איװ זנּוא ריפ עּבָארּפ ַא ןיײז טעװ גנימימ:קיל

 ןעּבַאה ןלעװ רימ זַא ךילגעמ רעײז זיא םעדרעסױא ןּוא ןלעד

 םאה רע ןּוא ןוַאמס רעגריּב טציטשרעטנוא טַאה םהיא ,גלָאּפרע

 אוצ ןעכַאלמיא רעװש רעײז זיִא ןעשנעמ 15 -- 10 זֿא טגַאזיג

 רענײװ -- .רהַאי סעצנַאג ַא קעװַא רעּביראד טעװ סע ,ןעמּוקעּב

 גנַאל ןעק סע זַא ןעדנַאטשרעּפניא טימַאד ןעססַאמרעגינײא זיא

 רעײהמ ּוצ סָאד זיא ,רע טגַאז ,ןעכַאמ עּבָארּפ ַא רעּבָא ,ןרעױד

 רעגריּב ןּופ גנּונימ איד טציטשרעטנוא טַאה ןַאמרעּביל .זנּוא ריפ

 ,גנונײמ ןייז טרעססױאעג טַאה ּבָאקעשוד רעגריּפ .לַאהטנעזָאר

 -- .בומ םוי ךָאנ ףיױא גניטימ םעד ןעגײלּפָא ללַאז ןאמ זַא

 ענעזעוועג איד זַא ,טכַאמעג םַאזקרעמפיוא טַאה רענייוו דעגריּב

 :ללעזעג ענעי לײװ ,עכַאז רערזנּוא לעיּפ רעייז םעדַאש טפאשללעזעג

 ,ןעגנַאגעג רעדנאנײאסיוא זיא (23 עמייז ,לָאקָאטָארּפ 6) טּפַאש

 ןעּבַאה לַאהטנעזָאר ןּוא ןײטשדלָאג ,ּפָאקעשד רעגריּב

 רעדנאנײאסױא זיא טּפַאשללעזעג עגירָאפ יד םּורַאוװ טרעלקרע

 -עװעג ןענייז ןַארַאד דלּוש איד זַא ,ןעזעיוועג ןעּבַאה ןּוא ןעגנשגעג

 .טּפַאשללעזעג רעד ןיא ןײרַא ןענייז סָאװ ,רעטסיײמ ןעז

 *קילּבוּפ רעד זַא ,טרעלקרע טאה גרעבנעדלָאג רעגדריּב

 ןיא םעװ סע סַאװ ,םעד ןיא ּוליפַא גיטכיו זנּוא רַאפ זיא גניטימ

 גניטימ א ןעװיג זיא זנוא ײּב זַא ,טננַאקעּב ןרעװ טלעװ רעד

 םעד ןעכַאמ אּוצ עהימ יד טרעװ ןױש ןיא ןײללַא סַאד ןּוא

 רָאג גניטימ םעד טימ זנוא טםעװ סע ּבױא ,םעדרעסיוא .גניטימ

 רע .ןעפּורנעמַאזּוצ גנימימ ןײא ךָאנ רימ ןלעװ ןעגנילעג םינ

 םּוצ טרהיפ טײקגיטפאהדנטטש זַא ,ןעּבעגעג לעיּפשיײּב ןייא טאה

 ַא טכײרעגנַײא ןעיורפ ךילמענ ןעּבאה טנעמַאלרַאּפ םִיִא .לעיצ

 -וצסיוא ,טכערלהַאװ ןעּבעג ןעיורפ ןעד ללָאז ןעמ זא ,טקעיָארּפ

 ,רעננעמ איד טימ ךיילג טעטילַאּפיצינּומ ןּופ רעדעילגטימ ןעּבײלק

 םעד ףיוא ,4 רּונ טממיטשעג ײז רַאפ ןעּבַאה לַאמ עטשרע סאד

 ץנַאג ןיא זא ,ןײז ןעק סע ןּוא 25 רעהכַאנ ,12 -- רהַאי ןעעג2

 לעיפ ױזַא טנעמַאלרַאּפ ןיא ןעמּוקעּב ײז ןלעװ טײצ רעצרּוק

 :םמיטש סַאד ןעיורפ ןעּבעג ּוצ טקעיָארּפ רעד זַא ,רעדעילגטימ

 .דדיװ ןעדרעװ ןעממָאנעגנַא רעננעמ טימ ךיילג טכער

 ענעזעװעג איד רעּביא טערעג סעגינײא ךָאנ טַאה ןאמ

 ךָאנ טרעלקרע דניקנעװעל רעגריּב טַאה ןנַאד ןּוא טפַאשלעזעג

 :גניטימ-קילּבּוּפ א ןעכאמ ּוצ גיטיונ זיא סע םּורַאװ ,דנּורג ןײצ

 עצטעזעג עגיזעיה יד טימ טננַאקעּפ טכינ דניז רעטיײּברא איד

 560 ןֹודנולב םירבעה םיתסילאיצסה תדגא סקּנּפ

 זיא ןײארעפ רעשיטסילַאיצָאס רעזנּוא זא ,ןעקנעד עלעיפ ןוא
 ןעומ רימ ,ןעקקעטשרעפ ךיז ןעזּומ רימ ןּוא ןעטָאּברעּפ רעיה
 -טנעּפפע ףיוא ןעמערט רימ זַא ,ןעזיװעּב טלעװ רעד רעּבירעד
 רענײא רָאפ ןעעדיא ערעזנוא טכינ ןעטכריפ רימ ןּוא ךיל
 ,ןערעלקרע ּוצ גנּולממַאזרעפ ןעכילטנעפפע

 -עּב רענַײװ ןעגעג גיממיטשניא טַאה גנולממַאזרעפ יד
 .ןעריזינַאגרָא ּוצ רעהירפ סַאװ גניטימקילּבּוּפ םעד ןעססָאלש

 ,טלײהטעגשימ גנולממאזרעפ רעד םאה רעּפַאס רעגריּב
 טּפַאשללעזעג עשיטסילַאיצָאס עלַאנָאיטַאנרעטניא עגיזעיה איד זַא
 קנעשעג םּוצ טקישעג ןײארעפ םערעזּוא םאה
 ןערהיא ןעססָאלשעּב טַאה טפַאשללעזעג איד .רעכיּב עגיניא
 .ןעבעגוצרעּביא טפַאשללעזעג ןעשטײד רעד קנַאד

 רעד ןַײז ללָאז ןנעװ ,םײצ איד רעּביִא םעריג טַאה ןַאמ
 .ןעססָאלשעּב ןערָאװיג םינ ךָאנ זיא עכַאז איד רעּבָא .גניטימ

 םעד ףױא זַא ,טכַארּבעגרָאפ טַאה ןײטשדלָאג רעגריּב
 ײז לײװ ,רעטסײמ ןײק ןעזָאלּוצ םינ ןעמ לָאז גניטימקילּבוּפ
 -עגנַא ךיז ןעּבאה םהיא ּוצ .ןערעטש עכַאז רעצנַאג רעד ןלעװ
 .רענײװ דנּוא ץידָאניּבַאב ,גרעּבנעדלָאג ןעסָאלש

 -ַאד ןערַאװ רעּפַאס דנּוא ןַאמרעּביל ,לַאײטנעזָאר רעגריּב
 ְךַאנ זיא סע רעּבַא ,ןעכָארּפשעג לעיפ רעּבירַאד רַאװ סע ,ןעגעג
 ןּופ ןעמסַײמ יד ךײלגּבַא ,ןערָאװעג ןעדעישטנע ןעצנַאג ןיא םינ
 ללָאז ןאמ זַא ,ריפַאד טגײנעג ןעװיג ןעניז גנולממַאזרעפ רעד

 ,ןעסעילשסיוא רעטסײמ איד
 ּוצ ,ּוצרעד ןעגנַאגעגרעּביא ןנַאד טַאה טּפַאשלעזעג איד

 רעד ןּוא גניטימ םעד ףיא ןעדער ללָאז סע רעװ ןעממיטשעב

 טנעדױערּפ ַא ןעּבײלקוצסױא ןעגַאלשעגרָאּפ טַאה רעטערקעס

 .רעטערקעס ַא ןּוא גנימימ םעד ףיוא
 ,רענײװ ,ןײטשדלַאג :םעדלעמעג ךיז ןעּבאה רענדער סלַא

 .רעּפַאס ןּוא גרעּבנעדלָאג ,ןאמרעּביל ,,ןּוָאטס ,לאהטנעזָאר
 .עגסיוא טּפַאשללעזעג איד טַאה גנוממיטש רעמייהעג ךַאנ

 -8ס רעגריּב ןּוא טנעדיזערּפ םּוצ גרעּבנעדלָאג רעגריּב ןעּבילק

 ,גניטיטקילּבוּפ ןעד ריפ ראמערקעס םּוצ רעפ
 רעד ןּופ םּורַאד ןענייז רעּפַאס ןּוא גרעּבנעדלָאג רעגריּב

 ןעּבױלרע טינ םעװ טמא רעײז לײװ ,ןעכירטשעג עטסילרענדער
 ְו .ןעדער איד ןיא לײהטנַא ןעמהענ ּוצ ײז

 -יּבַאר רעגריּב ןעססָאלשעגנַא ךיז טָאה ןרענדער ןעד ּוצ
 .ןעממָאנעגנַא רענהער איד טַאה טפאשללעזעג איד .שטיװָאנ

 .ָאילּביּב א ןעּבײלקּוצסױא ןעגַאלשעגרָאפ טַאה רעּפַאס 'ּב
 יד ןיא ןעּבעגרעּביא רעכיּב עטקנעשעג איד ןּוא רעקעהט
 .מַײצ ןייק ןעװיג טינ ּוצַאד זיא סע רעּבָא ,קעהטָאילּביּב

 :ןעּבעירשעגנײא עטסעג עדייּב ךיז ןעּבאה רעגריּבמימ סלַא
 םירדעה ןּוא שטיוָאניּבַאר סּוקרַאמ ךרּוד םרהיפעגנייא יװעל לּואש
 ,ןאמרביל ןּוא ץיָאניּבַאר לאומש ךרּוד טרהיפעגנייא בױט

 ְךּוּב אססאק) גנילליש ירד ןעממָאקעּב טַאה אססאק איד
 .(161 159 ןּוא 154 עטײז

 ,רֵהּוא 111/2 םּוא ןערָאװעג ןעססָאלשעג זיא גנּולממַאזרעפ איד
 ןייטש קחצי רעדנעצטיזרָאּפ

 ןַאמרעּביל .א ראטערקעס
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 לֶאקָא טָארּפ

 גנוצטיז ןעטפלע װצ רעד

 ,סנייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשידיי סעּד

 ,טסיא לפעשטייו טירטס ןאמעל 8

 ו"לרּת א"נמ 'זט ןָאדנָאל
 (1876 טסוגױא 5

 8 1 םּוא ןערָאװג טענפפערע זיא גנולממַאזרעּפ איד

 ,ּבָאקעשזד סרעגריּפ סעד ץטיזרָאפ רעטנּוא רֶה-

 :רעפ עגירָאפ ןּופ לָאקָאטָארּפ סָאד טָאה רעטערקעס רעד

 :ײװ ,רעּפַאס רעגריּב איד ןעכלעװ ףױא ,ןעזעלעגרָאּפ גנולממאז

 .ןעּבַאה טכַאמעג ןעגנּודנעװניײא ןײטשדלָאנ דנּוא ףענ

 סע ּואװ עללעטש יד זַא ,טנאזעג טַאה רעּפַאס רעגריּב

 :ירטשעגסיוא ןעיײז רעדנעצטיזרַאּפ ןּוא רַאטערקעס רעד זַא טײטש

 ןיא (6 .צ ,55 עטײז ,11 .טָארּפ עטסילרענדער רעד ןּופ ןעכ

 לָאקַאטָארּפ סַאד טַאה רַאטערקעס רעד .טסַאפעגפיוא גיטכיר טינ

 ףיוא ןעדנאטשעג קרַאטש זיא רעּפַאס 'ב לײװ ןּוא .טגידיײהטרעּפ

 גנולטמַאזרעפ איד זא ,ןעגַאלשעגרַאפ ןַאמ טַאה גנּוטּפױהעּב ןײז

 םממיטשעג טָאה גנולממאזרעפ איד ,ןעממיטש רעּבירַאד ללָאז

 ,ןעּבירשעג זיא .םע איװ לָאקַאטָארּפ ןּופ טקנוּפ םעד ןעמהענּוצנא

 ,רעטרעװ ענײז ןּופ זַא ,טקרעמעּב טַאֵה רענײװ רעגרִיּב

 11 .טָארּפ לָאקָאטָארּפ ןעגירָאּפ םעד ןייא טכַארּביג זיא סָאװ

 להַאצ איד, :ץטַאז רעדנעגלַאּפ ןרעװ ןעכירטשעג ףרַאד ,(01 2

 רעד .?עכַאז עזעיד ריפ ךַאװש ּוצ זיא רעדעילגטימ ערעזנוא ןּוֿפ

 ץטַאז רעזעיד זיִא ָאזלַא ןּוא טריטסעטָארּפ טכינ טַאה רעטערקעס

 ,ןעכירטשעג לָאקַאטָארּפ ןּופ

 גנודנעוונייא ענייז ןעמּונעגקירּוצ טַאה ןײטשדלָאג רענריּב

 .םנע ץנַאג טינ ךָאנ זיא סע זַא ,טגָאז סָאװ ,ץטַאז ןעד ןעגעג

 םעד ףיוא רעטסײמ ןעזָאלּוצ ללָאז ןעמ ּבױא ןערָאװעג ןעדעיש

 ,גניטימ-קילבופ

 גנורעססעּברעפ רעד טימ לָאקָאטָארּפ דעד יא םעדכָאנ

 -- .ןערָאװעג ןעממָאנעגנַא רענײװ רעגריב ןּופ

 טַאה ןּוא טֵרָאװ סַאד ןעפפירגרע טַאה ןײטשדלָאג רעֶנְרִיּב

 ןצ ןּופ ןעגַאוטנע ּוצ ךיז ןעגנואװצעג ךיז טלהיפ רע :טנאזעג

 טַאה ךילנעזרעּפ רע זַא ,ססײװ רע .גנימימ םעד ףיֹוא ןעדער

 ,םריפ םּורַאד ןּוא רעטיּברַא עגיזעיה יד ףיוא םסולפנייא ןייק םינ

 ַאז ןענַײמעגלַא רעד ןעדַאש ןעק ןעטערטּפוא ןיז זַא ,רע טעט

 ןא לַײהטנַא ןעגיטעהט ןעמהענ ןלעװ טלָאװ רע רעײז איװ .עֿכ

 רע ןעק ללַאפ םע ד ןיא זַא ,ןיײא ךָאד רע טהעז ,ךַאז רעזנּוא

 -עּב םעדרעססיוא .ךיז טגַאזטנע רע סָאװ ךרּודאד ןעצטינ רההעמ

 רּופ זנּוא טמּוק סע ,ןענָאזרעּפ ףױא טינ ךַאז איד טהעטש

 יעװ ךרּוד ,ןעגנילעג טּוג ללָאז גניטימ רעזנּוא זא ,ןַא ףױרַאד

 -געמ זיא םע זַא ,טרעלקרע רע טַאה ײּבַאד .ןייז געמ סע ןעמ

 ןַײז ןעזָאל טינ םהיא ןלעװ עססינטלעהרעפנעילימַאפ ססַאד ךיל

 ,גניטימ םײמ
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 "ריב ןופ עדניױג יד טעטּכַאעּב טאה גנולממַאזרעֿפ איד

 -- ,ןײטשדלָאג ףעג

 גניטימ םעד ןּופ ןעדער איד רעּביא סעגינייא עדרואװ סע

 ןעמ זַא ,ןעגאלשעגרָאּפ ןטמרעּביל 'ב טַאה ןַאד ןּוא ןעכָארּפשעג

 גניטימ רעד ןעװ גַאט םעד ןעממיטשעּב ןּוא ןעּבײלקסױא ללָאז

 .ָאװעג ןעסָאלשעּב יא סע - .טרָא רעסָאװ ןיא ןוא ןייז ללָאז

 ןעד לולא 'ז םוי תּבש יאצומּב ןעפּורּוצנעמַאזּוצ גניטימ םעּר ןער

 ,טַאנָאמ ןעזעיד ןּופ 6

 ימ םּוצ ןעדַאלוצנײא ןעגַאלשעגרָאפ טַאה רעּפַאס רעגריּב

 .ןָאדנָאל ןופ ןעטפַאשללעזעג עשיטסילַאיצָאס איד גניט

 -קילּבופ ןײא ףױא לײװ ,ןעגעגאד רַאװ ןֿפמרעּביל רעגריּב

 םעניק ןַאמ ףראד ,ןעמּוק ּוצ טכער טַאה רעדעי ּסָאװ ,גניטימ

 רעגריב טמיטשעניב טאה םהיא -- ,ללעיציּפּפָא ןעדַאלנײא .טינ

 ףעּבָא ,ןעדַאלנײא טםינ ןעק טּפַאשלעזעג יד זַא ,גרעּבנעדלַאג

 ןּוא עטננַאקעּב טנייז ןעדַאלנײא טַאװירּפ ןעק דעילגטימ םעדעי

 :עדנײרפ עגייז

 רענַײא .עטסעג 3 ןעװיג ןענײז גנולממאזרעפ רעד ןיא

 םלא ךיז טאה ,רעפּורּפרעפַאװ ןײא ןילרּב ןתנ רעגריּב ,ײז ןּופ

 .לָאג ןּוא ןַאמרּביל ךרוד טרהיפעגנייא ,ןעּבעירשעגנײא דעילגטימ

 .גרעּבנעד

 זַא ,גַאלשרַאּפ םעד טללעטשעגפיוא טַאה ןַאמכוּב רעגריּב

 ,ןַײז טינ רעטסײמ ןַײק ןלָאז גניטימ םעד ןיא

 זיא סָאד זַא ,טרעלקרע רעטערקעס רעד טאה ףױרַאד

 םַאה עצטעזעג עשילגנע איד טול .ןערהיּפּוצםיוא ךילנעמ םינ

 -רעפ עכילטנעפפע עדעי ףױא ןעמּוק ּוצ טכער סָאד רערעדעי

 *ַאד ,רעטקַארַאח ןעללעיצעּפס 8 טָאה יז ּבױא ּוליפַא ,גנולממצז

 :עּב א יא ןעמהענהעטנוא טינ ןלָאז רימ זַא ,רעסעּב זיא םּור

 ,ןערהיפוצסיוא ךַאלגימנוא זיִא סע סָאװ ,גנוגניד

 .טממיטשעגנייא טימַאד טַאה גנולממַאזרעּפ איד

 *ענטימ טפַאשללעזעג רעד טאה גרעּבנעדלַאג רעגריּב

 םיחלושמ טקישעג ןעּבַאה רעטייּברא עשיזעצנַארפ איד זַא ,טליײהט

 םּוא ,גוללעטשסױא רעד ּוצ ַאיפלעדַאליפ ךַאנ (עטריגעלעד)

 רעטײּברא עשינַאקירעמַא איד טימ ןעדײרּוצנעמַאזּוצ טרָאד ךיז

 *ָאס רעד ןּופ עכאז עניימעגללא איד רעּביא ,ערעדנַא טימ ןּוא

 :לװער םעד .,טלעװ רעד ןיא זיא סָאװ ,ײהטרַאּפ ןעשיטסילַאיצ

 יײּברַא איד רעטנּוא ןעלײהטרעפ ןּוא ןעקקּורד ײז ןליװ טַאמ
 ןעלָאז ענײארעּפ-רעטיּברַא עללַא זַא ,ײז ןעטעּב םּורַאד .רעט
 .לָאנ רעגריּב טאה םּוראד ,ןעטסָאקקּורד איד ּוצ ןעצמימש ײז
 ּוצַאד ןעּבעג לָאז ןײארעפ רעזנּוא זא ,ןעגַאלשעגרָאּפ גרעּבנעד

 .עססַאק רעד ןּופ גנילליש 5
 יוא ןּוא ןערָאװיג ןעמּונעגנא גיממיטשנייא זיא גַאלשרָאפ רעד

 יא ןּוא גנילליש 7 טגײליגוצ ךָאנ רעדעילגטימ איד ןעּבָאה םעדרעס-

 .גנילליש ףלעווצ ןעמַאזּוצ גרעּבנעדלָאג רעגריב םעד ןעּבעגיגרעּב

 .הענ לָאז ןַאמ זא ,ןעגַאלשעגרָאּפ טַאה רעּפאס רענריּב
 ןעדעי ןּופ דלעגסטטירטניא םענײלק א גניטימ םעד ףױא ןעמ
 ּוצ ןעגַאלשעגרָאפ טַאה שטיױָאניּבַאר סּוקרַאמ רעגריּב .טסַאג
 וצ ןעָאלרעּביא גילליװײרפ ןעדעי ןוא רללעט ַא ןעללעטש
 ,לליו רע לטיפיװ ןעּבעג
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 סע זַא ,םרעדעיװרע ףױרַאד טַאה ןַאמרעּביל רעגריּב

 רעדָא דלעגסטטירטניא ןעטסעג ןעד ײּב ןעמהענ ּוצ טינ טנהָאל

 ילושעּב זנּוא ןלעװ עדניפ ערעזנוא לײװ ,ןעּבַאג עגילליוויירפ

 ןעוופמ רימ .טפעשעג: ַא ּוצ גניטימ םעד ןעכַאמ רימ זַא ,ןעגיד

 עעדיא ערזנוא ריפ רּונ ןעטײּברַא רימ זַא ,טלעװ רעד ןעזייה

 זַא ,רעטעפש טכײללעיּפ ,ןעטסָאק יד טסּבלעז רַאגָאז ןעגַארט ןּוא

 גניטימ ןײא יב ןעננעק רימ ןלּפה ,ןעננעקרענַא זנּוא םעװ ןַאמ

 ,דלעגסטטירטנייא ןעממיטשעּב ךיוא

 .רעפ איד ןּוא ןרָאװעג טעריג סעגינייא רעּבירַאד זיא סע

 .ןעמהענ ּוצ דלעגסטטירטנייא ןיק םממיטשעּב טַאה גנּולממַאז

 =עהטָאילּביּב ןענייא ןעגַאלשעגרָאּפ טַאה ןַאמרעּביל רעגריּב

 ןוָאטס רעגריּב ןרָאװעג ןעגַאלשעגרָאּפ ןענַײז סע ,ןעלהעװ ּוצ רעק

 -עג רעקעהטָאילּביּב םּוצ זיא ןּוָאטס רעגריּב ,ןַאמכּוּב רעגריּב ןּוא

 .ןערָאװיג טלהעוו

 יא ןַײז ללַאז קעהטַאילּביּב איד ּואְח טרָא םעד רעּביא

 ,טגנַאלרַאפ טַאה רעּפַאס . רעגריּב ,ןרָאװיג םעריג לעיפ רעײז

 -עּב .לַאַאז:סגנולמַאזרעפ םעד ןיא ןיז ללָאז קעהטָאילּביּב יד זַא

 םהיא ,ןעמערמעגפיוא גיטפעה ץיװָאניּבַאר םּוקרַאמ זיא םרעדנַאז

 סטײזרענײא ,ץיװַאניּבַאר לאומש רעגריּב טציטשרעטנּוא םַאה

 ןעמהענרעּביא ללָאז רעטערקעס רעד זַא ,טגנַאלרַאּפ ײז ןעּבַאה

 ללָאז ןַאמ ןּוא ננּוטרָאװטנארעפ ןײז רעטנּוא קעהטָאילּביּב איד

 ןעּבָאה רעטײה ,רַאקעהטָאילּביּב רעדנּוזַאּב ַא ןעטלַאה םינ רַאג

 -- .לאוסגנּוצטיז םיא ןייז ןלָאז רעכיּב איד זא ,טלָאװיג יז

 .ןרָאװיג ןעדעישטנע םינ זיא עכאז איד

 גנולממַאזרעפ איד טאה ןעגנּולדנַאהרעטנוא ןעגינייא ךאנ

 טסקעמ םעד ןעביײרשּוצּפױא ןַאמרביל רעגריּב םעד טג8רטפיואעּב

 -נײא רעד ןופ ןוא רעטײּברַא איד ּוצ ףּורפױא םעד ןּופ (חסונ)

 :ּוצרָאפ ןַאמרּביל !ב טָאה חסונ ןעזעיד ןּוא ,גניטימ םּוצ גנּודַאל

 ,גנוצטיז ןעגיטפניק רעד ייּב גנולממַאורעפ רעד ןעגעל

 ןעזָאל ּוצ ,טממיטשעג .ריפַאד טַאה גנולממַאזרעפ איד

 ,לעטטעצ-:סגנּודַאלנײא דנּוא :סּפּורּפױא קיטש 2000 ןעקקּורד

 ףױא זַא ,גנוקרעמעּב ַא טכַאמעג טאה רעּפַאס רעגריּב

 איד ןופ עללַאר רעד ןעגעװ ךיוא ןעדער ןעמ ללָאז גניטימ םעד

 -רַא איד ידּכ ,רעטײּברַא איד אּוצ םסינטלעהרעפ םיא ןענישַאמ

 ,רעגרע רעממיא ןרעװ זּומ עגַאל רעײז זַא ,ןעהעז ןלָאז רעטײּב

 .טציא םײג סע איװ ָאז ןײג ץלַא טעװ סע ּביֹוא

 :עג רעד ןעגאלשעגרָאּפ ןאמרבִיל רעגריּב טַאֵּה רעהכַאנ

 ןעניז ןעגנַאּפּוצנַא ןעּבױלרע םהיא ללָאז ןַאמ זַא ,טפאשללעז

 ,טָארּפ טכעלשעגנעשנעמ ןּופ גנולעקקיװטנע איד רעביא גַארטרַאּפ

 טאה רע .עדרואװ טביױלרע ךיוא םהיא סעכלעװ ,(33 עטײז ,0

 :ָאװיג טעדליּבעג ןענײז רעּפרעק-סלעממיה איד איװ :םרעלקרע

 עגידנעּבעל עטשרע איד ןעמּוניג ךיז ןעּבָאה סע ןענַאװ ןּופ ,ןער

 -עג םעד טרעלקרע טַאה רע ,ןעצנַאלפּפ עטשרע איד ןּוא ןעזעװ

 טענמַאקללָאּפרעּפ סָאװ ?ןײזַאד ס'מוא ףפמַאק, םעד ןּופ ץטעז

 -נעפפ8 םּוצ ןעגנַאגיגרעּביא זיא ,ןעצנַאלּפּפ ןּוא ערעיהט עללַא

 איװ ,ןעּבילּבעג ײּבַאד זיא ןּוא עפּפַא-ןעשנעמ םּוצ ןּוא טכעלשעג

 .שנעמ 8 ןערָאװעג טלקיװטנע זיא שנעמנעפּפא םעד םיוא
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 .רעפ עדנעגלָאּפ ףױא םממיטשעּב זיא גנוצטעזטרָאּפ איד
 .גנולממַאז

 ,סנעפ ײרד ןּוא גנילליש ףניפ ןעמּוקעב טַאה עססַאק איד
 .סנעּפ 3 טסער ָאזלַא ,גנילליש ףניפ טּבַאגסיוארעפ

 רהוא 12 םּוא ןערָאװעג ןעטסָאלשעג זיא גנּולממַאזרעפ איד

 (ּבָאקעשזד) טנעדיזערּפ
 ןַאמרּביל .א רעטערקעס

 לָאק ָא טָא רֹּכ

 גנוצטיז ןעטנהעציירד רעד

 סגייארעפ ןעשיטסַילַאיצַאס ןעשידיי סעד

 ,טסיא לּפעשטײװ טירטס ןאמעל 8

 ו"לרת א"נמ ּב"כ ןָאדנָאל

 ,(1876 טסּוגױא 12)

 .נוא רֶהּוא 8 םּוא ןערַָאװג טענפפערע זיא גנּוצמיז איד
 .ןילרַּב סרעגריּב םעד ץטייזרָאפ רעט

 .ףסוי :עטסעג 2 ןעועװעג ןענײז גנולממַאורעּפ רעד ןיא
 .נײא לעקנופרַאג ןאמיײנ ןּוא ןוָאטס ךֶרּוד טרהיפעגנייא לאּומש
 .ּבָאקעשד ךרּוד טרהיפעג

 ללַאז ןאמ טסקעמ ןעכלעװ רעּבירַאד ןעכָארּפשעג טַאה ןַאמ
 -ייא ךאנ זיא םע--.ןעקקּורד םּוצ ןַאיצַאמַאלקָארּפ סלא ןעלהעווסיוא
 םעד ןעמהענּוצנַא ןערָאװעג ןעממָאנעגנַא ןעגנולדנַאהרעטנּוא ןעגינ
 עססעּברעפ ןעגינײא םימ לַאהטנעזַאר רעגריּב ןּופ טסקעט

 ,ןעגנּוה
 איז זַא ,ןערַאװעג טממיטשעּב זיא קעהטָאילּביּב יד רעּביא

 .לַאַאזסגנּוצטיז םיא ןייז ללָאז

 ןעכַארּפש ענעדעישרעפ ןיא ןַאמ בָא ,עגַארפ איד רעּביא
 -עּב גנּולממַארעּפ איד םַאה ללָאז ןעדער גניטימ םעד ףיוא
 ײמ םעד ףױא ןעדנעטשמּוא ןעד ןעססַאלּוצרעּביא םע ןעססָאלש

 ,טסּבלעז גנימ

 .לעװ ,דעילגטימ ןײא בָא טגַארפעג טַאה ןילרּב רעגריּב
 ?ןנַאק ןעבײלּב טפַאשללעזעג רעד ןיא ,דריװ רעטסײמ סעכ

 ןעּבײלּב רעטסיײמ ןיא ססַאד ,ריפַאד רַאװ ץיװָאניּבַאר .ש

 .ןנַאק

 ןָאש עגַארּפ עזעיד ססַאד עטנַאז לַאהטנעזָאר רעגריּב
 ,(32 עטײז לָאקָאטָארּפ 6) עדרּואװ טממיטשעגּבַא

 -םימ ענײק ללעיּפיצנירּפ ססַאד ,ןעטסָאלשעּב עדרּואװ סע
 רעד ןנַאק ךָאד ,ןעננעק ןייז טפאשלעזעג רערעזנּוא ןיא רעט

 סָאװ ,ןענַאזרעּפ עגינעיעיד טימ עמאנסױא ענײא ןעכַאמ ןייארעפ

 .םּומזילַאיצַאס סעד רעגנעהנַא עירפ סלא ײז ןעק רע

 3 ףַארגַארַאּפ ןעד ןעגַאלשעגרָאפ טַאה רעניה רענריּב

 ,עטקרעמעּב ןַאמרּביל רעגריּב .ןרעדנעּוצמּוא ןעטּוטַאטס איד ןּופ

 ןעטּומאמס איד ןּופ ןָאיזיװער איד ללָאז ןאמ רעססעּב זיא סע וא
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 }ננימימ םעד ךַאנ ןענױײלּפָא

 ,ןעדרָאװעג ןעממָאנ

 ףעדעילגטימ םלַא דניז לעקנּופרַאג ןוא לעּומַאס רעגריּב

 ,ןעדרָאװעג ןעממָאנעגּפױא

 ךוּבאססַאק) גנלליש 3 ןעממָאקעּב טַאה טססַאק איד

 ,ןערָאװיג ןעססָאלשעג גנּוצטיז איד זיא טימַאד ,(160-159 55

 ....רעדנעצטיזרָאּפ

 ןַאמרּביל .ַא רעטערקעס
 ,סיױא שנואװ ןעד טקירד גרעּבנעדלָאג : גנורעססעּברעּפ

 -סײמ ןעדנעּבײלּברעּפ ןײארעפ םיא איד ףיױא גּוצעּב םִיִא ססַאד

 .ַאק ערהיא רעּבעיל ןעללָאז איז ,ייז הטרעװסנעשניװ סע -- רעט

 ,ןעהעיצרָאּפ ןרעטייּברַא ןרעדנַא ןעללַא ןיארעפ םָאּפ ןעדַארעמ

 .ייּב ןירַאד םהיא ןעממיטש רעדעילגטימ ַאיד

 *עגנַא ךיוא זיא גאלשרָאפ רעזעיד

 ןעגנּוקרעמנַא

 רעטנּוא גנולממַאזרעּפַארטסקע ענַײא ןעװיג זיא גַאטנָאמ

 ,ב ןנַאד רַאװ רַאטערקעס סלַא ןוא רעּפַאס 'ב ןּופ ץטוזרָאפ

 ,(לולא ד"כ טסוגױא 14 ןעד) ןוָאטס

 .רעטנּוא לַאמנײא ךָאנ ןַאמ טַאה גנולממַאזרעּפ רעד ףיוא

 סָאװ ,סלליּב:דנאה איד ןּופ טסקעט םעד ןעהעזעגכרּוד ןּוא טכּוז

 טענדרָאעגּבַא ןַאמ טַאה ןנַאד .ןעקקורד םּוצ טממיטשעּב ןעוויג זיא

 דנַאלטעז םעד ןעהטעימ ּוצ ץיװָאניּבַאר עדייּב  ןּוא רעּפַאס רעגריּב

 מרעדרָאּפעג זיא סע .טױל ,גנילליש 15 ריפ ,גניטימ םּוצ ללָאה

 15 ַאססַאק רעד סא ןעּבעגרעּביא טַאה ריססַאק רעד ,ןערָאװעג

 ןעססַאלשעג גנולממַאזרעּפ איד זיא טימַאד .עהטעימ רּוצ גנילליש

 ,ןערָאװעג

 דנּוא ןָאיצקַאדער איד ןעממונרעּביא טַאה רעטרקעס רעד
 ןעד ןעטללָאז סע עכלעװ ,סלליּב-דנַאה איד ןּופ ןעקקורד סאד
 ןעד ןיא ןעדרעװ טלײהטעגסױא טסּוגױא 19 תּבש ןעדנעגלָאפ
 .ןעססַארטש

 -עגּבא (טאטײרפ) טסונױא 18 םִא דניז סלליּבדנַאה איד
 ןעלעיפ ןָאפ איז ןעדרואװ ססּולשעּב טױל ןּוא ןעדרָאװעג טקּורד
 גָאט ןעצנַאג ןעד טלײהטעגסױא ןעססַארטש ןעד ףיוא ןרעדעילגטימ
 ,(םסוגיױא 19) תּבש

 : ךילמענ ןערַאװ סלליּבדנַאה איד

 גניטימ - קילּבּוּפ
 .רעטײּברַא עשידיא היפ

 .עמּוא ךיז ןעדנופעּב רעטיּברַא איד זַא ,טננַאקעּב זיא סע
 אוצ ןָא ײז טמּוק רעװש רעײז ןּוא עגַאל עגירעיורט ןייא ןיא םּומ
 ךױא זיא סע רעװש איװ רעּבָא .םיורּב לקיטש רעיײז ןענעידרעפ
 -ײּברֿא עשידיא רעד טרעװ ,רעטײּברַא עללַא ןּופ ןעּבעל רעד
 טרפּב ןּוא ,עגירּביא עללַא סלַא טצרַאװשרַאפ רהעמ םייװ רעט
 ןעטײּברַא ןעדנּוטש רהעמ זּומ דיא רעד ,ןָאדנָאל ןיא רעיה ְךָאנ
 ,טסירק רעד סלַא טלהַאצעג רעגינעװ טמּוקעּב ןּוא
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 ףעטײּברא עשידיא איד לײװ ?ָאז סע טזיא םּורַאװ ןּוא

 איד ,ערעדנַא טללַא איװ ךיז רעטנוא טגינייארעפ ױזַא טינ ןענייז
 ,ןעטּפַאשללעזעג אּוצ טגיניארעפ ןענַײז רעטײּברַא עכילטסירק
 ןײא ,סנָאינּוי םעדערט איד ָאד זיא דנַאלגנע ןיא רעיה
 ענעדעישרעּפ ןּופ ןעטּפַאשללעזעג רעטייּברַא עדנעזיוט ןּופ ןייארעפ
 ןּוא ןעממַאזוצ טסעּפ עללַא ךיז ןעטלַאה יז סָאװ ,ןענָאיססעּפָארּפ

 ןּוא ןעטנַאקירּבַאפ ערעײז ןּופ ןעקקירדרעטנוא םינ ךיז ןיזָאל

 ןַײק ָאטינ ןיא רעטײּברַא עשידיא ערעזנּוא אייּב רעּבָא } רעטסיײמ
 אײז איװ ןעקקירד זנוא רעטּסײמ ע"ד ןענעק רעּבירעד ,תודחא
 ןעדאל ןּוא ןײללַא רימ ןעדייל טײקגינײאנּוא רעזנּוא ןּופ ,ןעלליו

 .עּב סָאװ רעטײּברַא עשילגנע יד ןּופ טסַאה םעד ךיז ףיוא ךָאנ
 טײצ רהעמ ןעטײּברַא רימ סָאװ סעד ךרּוד זַא ,נּוא ןעגידלוש

 ,ןעדַאש ןייא ךיוא אײז רימ ןעוהט ןהָאל רעגינעװ רַאפ ןּוא

 .ממטורעפ עכילטנעפפע ענייא ןעמַאזּוצ רימ ןעּפּור םּורַאד

 ןעשידיא ןעדעי ןײא ּוצַאד טסכילפפעה ןעדַאל ןּוא גנול

 ןעטלַאה ּוצ הטַאר ןעממַאוצ םּוא ,ללעזעג:סקרעװדנַאה

 ףעטמיײּברַא עשידיא ערעזנוא ןופ עגַאל איד ןרעטסעּברעפ אּוצ איו

 ,העקרעװדנַאה ײלרעללַא ןופ טּפַאשללעזעג ןײא ןעדליּב אּוצ ןּוא

 -עטניא סענעגײא ןייז סָאװ ,רעטײּברַא רעדעי זַא ,ןעפּפָאה רימ

 ײמ םעד ןַא לײהטנַא ןעמהענ םעװ ,רעײהט םהיא זיא עססער

 ןעטלַאה ןלעװ ןייארעּפ .דעזנּוא ןּופ רעדעילגמימ עגינייא -- .גניט

 רעטייּבדַא םעדעי ןּוא ןעססערעטניא:דעטיײּברַא איד רעּביא ןעדער

 רעד ןיא ךילטנעּפפע גנּונימ ןייז ןעכעדּפשּוצסױא יירפ ןייטש טעװ

 .גנולממאזרעפ

 ו"לרת 'ה לולא 'ז םוול רֹוא ןַײז טעװ גניטימ רעד

 ןיא רהוא טכַא םוא טכַאנ-.אּוצ:-תבש (18/6 טסּוגױא 26)

 טסיא סרלעיפ ס'נַאמדונ ,טירטס ללעסנַאמ 51 ,ללַאה דנַאלטעז

 ,(רענליו יילא אייּב)

 ,םירבעה םיתסילַאיצסה תדגא

 2 קטט116 106686

 01 .6שוּפ שטסז4186  חנסמ;

 יש ם6 8610 6

 7608ת0 /12/ 51 !טהתפס|| פז. (4008008ת35

 116145 =. סת 586טז08/} הטסט5/ 26, 1876 2 8
 ס'ס100/ !ם 106 2ט62/26-

 סגנַאּפנַא ןעּבָאה סלליּבדנַאה איד ןּופ ןעלייהטסיוא םייּב
 טעטכריפעג ןעּבָאה ײז לײװ ,ןעמהעננַא טללָאװעג םינ עלעיפ
 םומעג טאה ןאמ ,ןרענַאיססימ איד ןּופ סָאד זיא טכיײללעיפ
 רעיּפַאּפ סעשידיא ַא זיא סָאד זַא ,ןערעלקרע רערנּוזעּב ןעדעי
 םּוא ,ןעדַארעמַאק ערעײז ןַא ןעּבעגעגסױרַא רעטײּברַא עשידיא ןּופ
 ןּופ עגַאל איד ןרעססעּברעפ ּוצ איװ לעטטימ ןעכּוז ןעממאזוצ
 .נוה רַאאּפ ןײא זַא ,רעהכַאנ .רעטײּברַא ןעשידיא ןעמירָא םעד
 יד ןעּבָאה ,ןרָאװיג טליהטעגסױא ןיוש ןעניז ערעיּפַאּפ טרעד
 -םיוא ןעד ןעּפױלעגכַאנ רַאגָאז ןּוא ןעממָאנעגנַא ענרעג רעטײּברַא
 ןּופ רעטיײּברא עגינײא .ןעמוקַאּב ּוצ רעיּפַאּפ ןײא םּוא ןרעלײהמ
 -נּוא ןעלײהטוצסױא ןעממָאנרעּביא ךיז רעּביא ןעּבָאה םוקילּבוּפ
 ֹועֶּב רהעז ןעזעויג ןענייז רעטסיײמ יד .עטננַאקעּב ערעײז רעט
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 רענײא ןּופ גנודנירג איד ןעגעג ןעמטירטשעג גיטפעה ןעּבָאה ןוא

 ןּוא רעטײּברַא ןעשיװצ ץַאזנעגעג רעד .טּפַאשללעזעג-רעטַײּברַא
 -- .ןעזיװעגּױרַא קרפמש םרָאּפָאז ךיז טָאה רעטסַײמ

 לא קָאטָארּפ

 גנוצטיי ןע טנגהע צרעי פ סעד

 ,סנייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשידיי סעד

 ו"לרת בא 'ל ןָאדנָאל ,טסיא לּפעשטײװ טירטס ןאמעל

 .(06 טסוגױא 19)

 -נוא רהּוא 2/:8 םּוא ןערָאװיג טענּפּפערע זיא גנוצטיז איד

 ,דניקנעװעל ןתנ סרעגריּפ סעד ץטיזרָאפ רעט

 ןָאזרעּפ עססיװעג ענײא זַא ,טלהעצרע טַאה ןַאמרעּביל 'ּב

 רעד זַא ,טלהעצרע םהיא טָאה ןעּבױלג רֹהיא ןעק ןעמ סָאװ

 רע ,ןָאיּפש ןענײא ןייארעפ רעזנּוא ןיא טקישעג טָאה װָאנײד דיגמ

 ןערעהוצנַא ןּוא דעילגטימ ןיא ןרעװ וצ טגַארטפיואעּב םהיא טָאה

 םהיא רעהכאנ סע ןוא ןײארעפ םעד ןופ ןעגנּולדנַאהרעּפ עללַא

 ,ןעלהעצרע

 ,טלהעצרע זנּוא ןּופ ןעגיל לעיפ דיגמ םעד טאּה ןָאיּפש רעד

 זיא עכַאז איד זַא ,טעטרָאװטנַאעג ףױרַאד טַאה ןילרּב 'ב

 דיגמ רעד סָאװ ןָאּפש רעד סָאד זיא טסּבלעז רע ןוא ,רהַאװ

 םֶהיא ןיא טאה דיגמ רעד רעּבָא .זנּוא יב טלעגּומשעגנַײא טָאה

 ןּוא .גנוגייצרעּביא סיוא ןעטערטעגנייא זיא רע ןּוא טאהיג תועט ַא

 ,ןעגַארּפכַאנ טימ ןעגיטסעלעּב טינ םהיא ללָאז דיגמ רעד טימַאד

 זנּוא ײּב טטירט ןעט ןעװ זַא ,ןעגיל ַא טגָאװג םהיא רע טַאה

 םענײק ןעגָאװצסױא טינ הרּומח העובש ַא ןערעװש ןעמ זּוט ןײא

 -רעפ איד .גנולממַאזרעפ רעד ןיא רָאּפ טהעג סָאװ םעד ןּופ

 רעגריּב ןּופ עזײװסגנּולדנַאה איד טגילליּבעג ןעּבַאה ןעטלעממַאז

 ,ןילרּב

 ענײלק עגיניא רעּביא טלעדנַאהרעּפ ןעמ טַאה רעהכַאנ

 ּבָא :ענַארּפ איד רַאװ רעטנורַאד ,גניטימ םַײּב ןעמעטילַאמרָאפ

 טַאה רענײװ רעגריּב .ללָאז ןעלהעצ ןעדנעטערטניא איד ןַאמ

 עטסעג ןעדנעטערטניא איד ןעלהעצ ּוצ ןעמּונרעּביא ךיז רעּביא

 : ,גניטימ םַײב

 גניטימ םּוצ ןעױרפ ּבֶָא טגָארּפעג טַאה ןוָאטס רעגריּב

 סע זַא טללעטשעגניהַאד ןעמ טַאה עגַארפ איד ,ןעננעק ןעממָאק

 .לליװ סע רעװ ןעמּוק ןענעק

 -ליש 12 טלהַאצעג רעטערקעס םעד טַאה ריססַאק רעד

 םלליּבדנַאה איד ןופ ןעקקּוהד סָאד םעטסָאקעג טַאה סָאװ גניל

 ַאססאק) גניטימ םּוצ ןעּבַאנסױא ענילק ףיֹוא סנעּפ 18 ךָאנ ןּוא

 (155 ךּוּב

 ךּוּב אססאק) גנילליש יירד ןעממָאקעּב טַאה אססַאק איד

5, 159, 1160). 

 ירא 26 ןעד תּבש ןעגיטפניק ןעד ןעססָאלשעּב טַאה ןַאמ

 -רעפ ךיז ןּוא סלליּבדנַאה איד ןּופ טסער ןעד ןעלײהטמוצסיוא טסּוג

 508 ןודגולּב םירבעה םיתסילאיצסה תדגא סקנּפ

 םּוא רעהכאנ ןּוא רֵהּוא 4 םּוא גַאט יײּב גנוהטַארעּב רּוצ ןלעממַאז
 ,ללאה דנַאלטעז ןיא ןײגקעװַא 71/

 . ,תֵהּוא 11 םּוא ןרָאװעג ןעססָאלשעג זיא גנוצטיז איד

 .. .רעדנעצטיזרַאפ
 ןַאמרּביל ,א רעטערקעס

 ל'ָא קָא טָא רּפ

 ןייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשידיי םָאֹפ סעד

 ןעטעטלַאטשנַארעּפ

 גניטימ-קילּבּוּפ

 טסיא סדלעיפ ס'נאמדוג טירטס ללעזנַאמ 51 ,ללאה דנַאלטעז

 ו"לרּת לולא יז ןודנול

 ,(06 טסּונוא 26)

 ןעטונימ 45 רהוא 8 םּוא עדרואװ גנולטמאזרעפ איד

 .טענפפערע גרעּבנעדלָאנ ןעדנעצמיזרָאּפ םָאפ םדנעּבַא

 6 ח8ז165 (10064216 רעטסימ :ןערַאװ גנולממַאזרעּפ רעד ןיא

 רעד דעילגטימ-עטימָאק ,סנָאינּוי סדיירט םָאפ רעטענדרָאעגּפַא

 ק. | 8שזס+ ןךיואו ..סטמסעהנסת 800401866/ 50016/ע;
 דָארעּפװ סעטטַאלּב .לַאװעד-.צָאס ןעשיססור סעד רָאטקַאדער

 ןעטנהעװרע רעד רעדעילגטימ עגינייא ךָאנ איװ ָאז (?סז08:6)

 :רעטניא רענָאדנָאל םעד רעדעילגטימ עגינייא ןנַאד ,ןָאיצקַאדעד

 .ס'ןייארעפ:סגנּודליּב-רעטײּברַא ןעלַאנָאיצַאנ

 רעד טימ גנוטימ ןעד עטענפפערע עדנעצטיורָאּפ רעד

 .רע ,גנטימ םעד ןּופ םעקקעװצ סעד גנוצטעזרעדנַאנײאסױא

 -נַארעפ גניטימ ןעד איד ,דניז ןעטסילַאיצַאס איד רעװ עטדעלק

 ןעללָאװ ןעטסילַאיצָאס איד ;רעטנּואמימ עטגַאז רע ,ןעטעטלַאטש

 טפַאשררעה דעד ןָאפ עסטַאלק ןעדנעטײּברַא רעד גנואירּפעּב איד

 .נָאל ןיא ןיײארעפ עשיטסילאיצָאס עשידיי רעד .,סלַאטיּפטק םעד

 םּוא ,ןעפּורעּבּוצנײא גגיטימ ןענײא ססולשטנע ןעד עטססַאפ ןָאד

 עכלעװ ךרּוד ןעכַאמ אּוצ ךילפירגעּב ןרעטײּברַא ןעשידיי ןעד

 רע ּבאג ןנַאד .ןעננעק ןרעססעּברעּפ עגַאל ערהיא איז לעטטיט

 ,טרָאװ סָאד ןּוָאטס קיזײא רעגריּב

 דליּב סעטפאהּבעל ןײא ףרַאװטנע (רעדיײנש) ןּוָאטס 'ּב

 ךילגרעּפ ןּוא ןָאדנָאל ןיא םרעטּברַא ןעשידי טעד ןעּבעל םָאֹּכ

 גנאפנא רעד .רעטײּברַא ןעשילגנע רעד ןעּבעל םעד טימ סע

 ןעּבעיל ענײמ ןענײמ טכינ םללָאז רהיא :רַאװ עדער רענײז

 ןײא יח עדרעװ ןעגַאז רסּומ ןעכלָאז ךײא ךיא ססַאד ,דערירּב

 עררעװ ךיא ....עטכּוורעפ ןעטיּברַא ּוצ עינ ךָאנ רעכלעװ דיגמ

 ףױא דנּוא ןעגידערּפ ןעּבעל םיא טײקמַאוטלַאהטנע ענייק ךייא

 ָאז ןעהטַאר טײקמַאזרַאּפש ךיא ךיא עטללָאז ,ןעזײװניה סטייזנעי

 םעגיצנײא םערײא ,טפארקסטיּברַא רערַײא ןיא רּונ םע טסיא

 :רַא רעד גנולײהט ךרּוד ;רענרעּפ טנײמ רענדער ...ןעגעמרעפ

 רַאװצ דנּוא ןענײלק םענײא ּוצ רעטײּברַא רעד עדרּואװ םייּב

 לאמוצ ןאמ םעד ,טכַאמעג ענישַאמ רעד עליײהטמ ןעטסגילליּב
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 ןעכילנהעװעג רעד םלַא טעדנעװ טײקמַאזקרעמפיוא עכלָאז טכינ
 "לארשי לֹּכ םירבה, עטרָאװ איד ססַאד עטעדנע רע ...ענישַאמ
 -רעטנואנעססַאלק רעד טײז דניז ןעדרָאװעג עניל עּבָארנ ענײא
 טנײמ דנּוא םַאק ןײשרָאפ םּוצ ןעדוי ןעד רעטנּוא ךיוא דעיש
 -עי טטַאטש ןּוא ןעטללָאז ןעגינייארעפ ךיז רעטײּברַא איד סָאד
 :ךילמענ ,ןעללָאז ןעצמעז ןערעדנַא ןענײא ךּורּפשלהַאװ םענ

 .(ָאװַארּב) !הכאלמה ילעּב לכ םירבח
 -עקקיוטנע יד ףרַאװטנע (רעריינש) לאהטנעזָאר השמ 'ּב

 ײרערײנש איד רָאּפ עטללעטש ,ירעדײנש רעד עטכישעגסגנּול
 לאטיּפַאק סָאד איװ עטנײצ ,ןָאדנָאל ןיא דנּוא דנאלסּור ןיא
 ןּוא טגנערדקקירּוצ רעטיּברַא ןעטּביאעג ןעד טטירש רָאּפ טטירש
 .רעד עטכישעג איד עמרעלקרע ,טצטעז ענישַאמ יד ןהיא טטַאטש

 :רעפ רּונ ססאד ןרעטייּברַא ןעד עטגיײצ ,ןַאדנָאל ןיא יירעהיינש

 גנַארדנַא ןעד ןעגעג ךיז םּוא ײז געװ עגיצנייא רעד גנוגינײא

 -ָאס ןעד ןא עטפיירטש דנּוא ןעננעק ּוצ ןעציטש סלַאטיּפָאק סעד

 =רָאװ ןעשיטעהטַאּפ רהעז ןעגיניא טימ עטעדנע ןוא םּומזילַאוצ

 .(ןעשטַאלק:ַאװַארּב) ןעט

 רעד טפנּוקרעה איד עטרעלקרע (רעלשיט) רענייװ סיאול 'ב

 ןעגעג ףּפמַאק רהיא ,רעטלַאלעטטימ םיא ןעדלינ דנּוא עטפניצ

 גנוצלעװמּוא עשימָאנָאקע איד עטלהעצרע ,ןענישַאמ דנוא לעדא

 ,1193 ,1789 ןָאפ ןָאיצולָאװער ןעשיזיוצנַארּפ רעד ענלַאּפ ןוא

 ןנַאד .עטגנַאלעג טּפַאשררעה ןעגינײללַא רוצ לאטיּפאק סאד ָאװ

 ןעגעג ףּפמַאק םּוצ ןעטּפַאשללעזעג רעטַיּברַא ךיז ןעטלעקקיװטנע

 עמריצציקס רענדער .דנַאלגנע ןיא סרעדנָאזעּב ,לַאטיּפַאק סאה

 איד ףױוא זיּב 1851 ןָאפ סנָאינוי סדיירט רעד גנולשקקיווטנע איד

 ,טרַאװנעגעג

 יהא בַאג ןעשטײד םיא (רעכַאמלדּוּפ) רעּפַאס שריה 'ּב

 ןעד םּוא ףּפמַאק םעד רעּביא גנוללעטשרַאד עכילטכישעג ענ

 :לאלעטטימ םיא ןַאמ ססָאד עטנײמ רע .,גַאמ-סטײּברַא-לַאמלָאנ

 עּפַארטש ענײא סלַא טײצסטײּברַא ענידנוטש 12 ענײא רעט

 5 ןָאדנָאל ןיא טנעמַאלרַאּפ סָאד םסעילרע 1802 .עטעטכַארטעּב

 :עגטסעפ ןעדנוטש 16 ףױא טײצ:סטיײיּברַא איד ךאנָאװ ,עטקַא

 רעטנּוא ןָאיצַאטיגַא 1838 .טש 15 ףױא 1823 .עדרּואװ טצטעז

 :עגטסעּפ גַאט רעגידנּוטש:ןהעצ עדרּואװ 1848 ,ןרעטייּברֿפ ןעד -

 ךילטכיזניה ַאּפָארײא רעּביא סעגינַײא ךַארּפש רענדער .טצטעז

 ןיײארעפ ןעניײא ףיוא רעטײּברַא איד עטרעדרָאּפ דנּוא ַאמעהט םענײז

 :סטיּברַא עגידנּוטש 10 עניײא םערעדנַא רעטנּוא דנּוא ןעדנידג אּוצ

 1 .(טסזץ ש6)|) ןערחיּפּוצנײא גַאמ

 -לָאּפ ןעשידיײ סעד עגַאל איד ּרָאפ עטללעטש ןַאמרּביל .א 'ב

 עשידי יד עטללעטש ,ןרעקלעפ ןעגירּביא ןעללַא רעטנּוא סעק

 ,ןעגנּוגלָאֿפרעּפ רעד עכַאזרּואטּפױה סלַא עיטַארקָאמטסירַאדלעג

 ךילכעזטּפױה ,דניז טצטעזעגסױא ןעדּוי איד טצעי ךָאנ ןעכלעװ

 :רעס ;ןינַאדשזַארג ,סָאלָאג רעד ;דנַאלססּור) סַאּפָארײא ןעמסָא םיא

 -רעװנעגעג איד עגנַאלָאז ססַאד עטגייצ ,(ןעדעווש ,ןעינעמּור .,ןעיּב

 סָאװמע רעממיא ךָאנ ןעדּוי יד דריװ ןעשררעה גנּונדרָא עגיט

 .נעטשלַאפ איד ססאד דנּוא ןעדרעװ ןעדליּב םעכילססעילשסיוא

 ענהַאּפ רעד רעטנּוא רּונ ןעשנעמ רעללא גנורעדירּברעפ עגיד

 רּוצ ןנַאד גניגרעּביא רע ...ןנַאק ןעדניפטטַאטש ןּומזילַאיצָאס םעד

 50 ןודנולב םירבעה םיתסילאיצסה תדגא סקּנּפ

 ןעגעג ףױא טטארט דנּוא עדנײטעג ןעגיזעיה רעד גנּוטלַאװרעּפ

 ןעּבעל עכילרעגריּפ סַאד ןיא ןעכילטסײג רעד עפפירננייא איד

 סַאד איד גנילליש 10 דנופּפ 3 איד לעיּפשייב סלַא םהַאנ דנּוא

 ןעלהַאצ גנוּבָאלרעּפ ריפ עגָאגַאנס רעד רֿאַאּפטױרּב עטסמרא

 ןוא עטַאַאטש םעד ןעשיוװצ עלעללַארַאּפ ענייא עמללעמש .ססּומ

 דנַאה רעד ןיא סע ססאד עטגַאז דנּוא עדנײמעג ןעשידיי רעד

 ןערעיגער ּוצ טסּבלעז שיטַארקַאמעד ךיז ײז רעטײּברַא רעד

 יברא ענײא ןעטײהנגעלעגנַא ןערענניא ןערהיא ןיא דנּוא

 "טעטירָאטױאק רענײק ןָאפ ךיז דנּוא ןעדליּב קילּבוּפער:רעט

 ,ללָאז ןעססַאל ןרעטסַײמ
 איד עּבַאה רע ,רענדער ןעגעג ףיוא טטירט ַאּושזרּוּב ןייא

 ,ןעפפירגעגנַא טימעיה רעלדַא 'רד סרעניּבּבַאררעּבָא םעד ןַאזרעּפ
 סָאד .טרָאװ סאד םגנַאלרעפ רע .טקניד טכעדנּוא םהיא סָאװ
 רעדנעטלַאהנַא) ןעּבעג טכינ טרָאװ סאד םהיא לליװ םּוקילּבּוּפ
 ,(םרעל

 עטלהעצרע (שילגנע ףיוא ,רעדניּבכּוּב) דרַאדדָאג רעטסימ
 .לעװ טּפַאשללעזעג רעד גנודליּב רּוצ רעיה םײקגיטעהט ענײז
 ןעשידי רעד ענאל איד עטרהירעּב ,מרעהעג טצעי רע רעכ
 .רעפ ןיא רּונ טרהַאפלהָאװ ערהיא ססַאד עטגַאז ,רעיה רעטײּברַא
 טסכילגעמ איז סָאינּי סעדערט איד ססַאד ןּוא ײז גנוגיניא
 .(8687! 368ז!) ןעדרעוװ ןעגינייארעפ ךיז איז ןנעװ ,דריװ ןעצטימש

 .רָאּפ ןעד םּוא ךיז עטגנערד עיזַאּושורּוּב עדנעזעװנַא איד
 .רעפ ךיז ןעמעדליּב סע .טרָאװ סָאד עטגנַאלרעּפ דנּוא ץטיז
 טרעדנּוה עגיניא ןנַאד ןערַאװ עלַאאז םיא .ןעּפּפּורג ענעדעיש
 ,גנּונררָא רוצ טנהַאמ עדנעצטיזרַאפ רעד .עהּורנּוא ,ןענָאזרעּפ
 .ַאיצָאס איד טגָאז עיזַאושזרּוּב .סוקילּבוּפ םיא טײקגיטּפַאהּבעל
 ךילהעמללא .ןעגעגַאד רעטײּברַא איד .ערעגָאיססימ ןעײז ןעטסיל
 .ןײא עהּור טטירמ

 טגנירּפש (גנילרהעל רעדיײנש) ןײטשדלָאג קחצי 'רבא 'ּב
 -רֵא איד רע טפּור עממימש רעטנעררע טימ דנּוא שיט ןעד ףיוא
 .קַאּפ ענלעצניא טלהעצרע ,ןעגינייארעפ ּוצ ךיז ףיא רעטײּב
 רעּבעג-טייּבַרַא רעד סנעטײז רעטײּברַא רעד גנּומײּבסױא ןָאפ ַאט
 .(עלליטש עגידנעטשללָאפ)

 רענעזעװעג ,רעלבערט) םּוקילּבוּפ םעד סוא ןּוָאט רעטסימ

 טלהעצרע רע ,טרָאװ סָאד טממָאקעּב דנּוא טגנַאלרעּפ (רעדיינש

 .נײא טיײּברַא איד גנאװצ ןהיא עסםיפ רעד םּומזיטַאמײהר ססַאד

 רעטסיײמ רעד איח עטלעצרע .ןעהעג ןעריזיוה דנּוא ןעללעטשּוצ

 דרעפּפ ןײא ןנעה :עטגַאז םײהקנַארק רענײז ךילטכיזניה םהיא

 םענייא טימ ןַאמ טּוהט ָאז ןעבע ,םערעדנַא ןײא ןַאמ טממינ ,טללעפ

 -עלעג איד ץרעה סנַא ןרערעהּוט רעד עטנעל רע .רעטייּברַא

 .ױלג טבינ דנּוא ןעמײזרעפ ּוצ טכינ גנוגינייארעפ רּוצ טַײהנעג

 ןעד עננעק רע ,ןעיײז ערענָאיססימ ןעטסילַאיצָאס איד ססאד ןעּב

 ןעממָאנעגּפיוא טכינ טרָאד דעלבערט טלַא רע ךיילגּבָא ,ןייאדרעפ

 .(ָאװַארּב סעדנעטלַאהנַא) עטנָאק ןעדרעװ

 -רעטנּוא םּוצ םּוקילּבוּפ סָאד טרעדָאפ טנעריזערּפ רעד

 ,ןעטפירשרעטנוא 80 םּוא ןערַאװ סע .ףיוא ןעּבײרש

 לוח גניטימ ןעטײװצ ןענײא רָאפ טנעל טנעדיזערּפ רעד

 .תּבש ןעגיטפניק טגנַאלרעּפ םּוקיִלּבּוּפ סָאד .ןעּפּורעּבּוצנײא דעומה
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 יפניק ןעד ףױא ןעדַאלעגנײא דריװ םּוקילּבּוּפ סָאד ,טכַאנ ּוצ

 .םמאזרעפ ןעד ןיא טירטססנַאמהעל 8 ןיא טכַאנ ּוצ תּבש ןענימ

 ,םנייארעפ סעד טרָא-סגנּול
 !ןרעטסײמ ןעד םימ טרָאפ !ַאררּוה :םּוקילּבּוּפ םָאד

 .רהּוא 11 ןעססָאלשעג דריװ גנּולממַאזרעּפ איד

 ,גניטימ םּוצ טכינ ןעישרע ןַאמּפױק רעגריּב ,גנּוקרעמנַא
 רעדנעצמיזרָאּפ

 רעטערקעס-סגנישימ

 ןאמרּביל .א סנייארעפ סעד רַאטערקעס

 לָאקָאטָא רּפ
 ןעשידיי סעד סגניטימ ןענעססָאלשעג סעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס

 טסיא לּפעשטײװ טירטס ןַאמעל 8

 ו"לרת לולא ד"י ןָאדנָאל

 ,(76 רּבמטּפס 3)

 רהּוא 81/2 םּוא םענפפערע עדרואװ גנּולממַאזרעפ איד

 .גרעּבנעדלָאג סרעגריּב סעד ץטיזרָאפ רעטנּוא
 עכלעװ ,רעטײּברַא עלעיפ ןערַאװ גנּולממַאזרעפ רעד ןיא

 םיא ןעדנירג ּוצ ךיז איד ,טפאשללעזעג:טּפַאשקדעװעג איד ןיא ךיז
 :םימ ןעד טימ ןערַאװ םע ,ןעטללָאז ןעּבײרשנײא ,טסיא ףירנעּב

 .ןענָאזרעּפ 100 םּוא ןעממאזּוצ ןרעדעילג
 -יא דנּוא רעטסַײמ איד הימ עלעיפ רהעז עטעטסָאק סע

 איד .,ןעטלַאהּוצּבא ןעגנירדנייא םָאפ עיזַאּושזרּוּב איד טּפיוהרעּב

 טצטעזעּב ןרעטײּברַא ןָאפ עטסּומ סלאַאז-סגנולממַאזרעפ סעד ריהמ
 :ּפערט רעד ףיוא ַאּושזרּוּב איד ךיז ןעמגנערד ךָאד דנּוא ןעדרעוו

 איר םיואכרוד ןעטללָאװ דנוא עזױה םעד רָאפ רַאגָאז דנּוא עּפ

 .ןערעטש גנּוצטיז
 :םפערע ןעדנעצמיזרַאּפ םָאּפ ךילדנע פדרּואװ גנּוצטיז איד

 .ןײא עלליטש טטַארט סע דנּוא טענ
 ןעד רעּביא עטרָאװ עגיניא עטגַאז עדנעצטיזרָאפ רעד

 איד ךיז ּוצָאװ רָאפ עמללעטש רע .,גנּולממַאזרעפ רעזעיד קקעװצ

 איד ןעצריקרעפ ּוצ ךילמענ ,ןעללַאז ןעּבערטשעּב רעטײּברַא
 -רֵא ןעניא ןעדנירג ּוצ ,עצמיטש עגיטייזנענעג ּוצ ,טײצ-סמײּברַא

 גיהטענ טכינ ךילטנגייא איז ססַאד עטנַאז רע .,ָארּויּב-זײװכאנסטייּב

 םַאזקרעמפיוא ענַאּל ערהיא ףיױא ןענהיא ערעדנַא ססַאד ןעמטעה
 טכַאדעגכַאנ רעּבירַאד טסּבלעז רּונ איז ןנעװ ןעטללָאז ןעכַאמ

 ,..ןעמטעה
 .ןֿפמרּביל 'ב טרָאװ סאד רע ּבַאג ןנַאד
 ןעגעװ ךילכעזטּפיױה עדער עגנַאל ענײא טלעיה רענדער רעד

 םע :גנּוגירלּושעּב ןעטגנערּפשעגסױא עיזַאּושזרּוּב רעד ןָאּפ רעד
 .ערענָאיסםימ םלַא רהעמ סטכינ ןעטסילַאיצָאס עשידיײ איד ןעײז

 ןעד ןעגעג עיזַאושזרּוּב רעד ןעטלַאהרעּפ סַאד עטרעדליש רע

 סָאװ .עטרעלקרע ,גנּודנירג רעניײז טייז ןיארעּפ ןעשיטסילַאיצַאפ

 512 ןודגולּב םירבעה םיתסילאיצסה תדגא סקנּפ

 .סימ רעד דליּב סעללערג ןיא ףרַאװטנע ,ןעללָאװ ןעמסילַאיצָאס
 סענײא עדליב םעד ּוצ ךיילגרעּפ םיא רעלכײה רעד דנּוא ערעגָאימ
 דנאלגנע ןיא ןעדּוי רעד דנַאטשּוצ ןעד עטרעדליש .ןעמסילַאיצָאס
 מײהנעססיװנוא ערהיא עטנָאטעּב ,ןָאדנָאל ןיא ךילכעזטּפױה דנּוא
 .ײא עדער רעניײז דנערהעװ עדרּואװ רענדער ...גנוטכענק דנּוא
 רעּבא רע םלַא .ןעכָארּברעטנּוא ןעשטַאלקָאװַארּב ןָאפ לַאמ עגינ
 -נא:סמײקגימעטלהָאװ ןעשידײ ןעגיזעיה רעד גנּורעדליש איד ןַא
 באג ,(01660) ןירג סנעמַאנ שמש ןיײא ןעישרע ,םַאק ןעטלַאטש
 טימ דנּוא ןייז אּוצ ןעדרָאװ טקישעגרעה רעלדַא ר"ד םָאּפ רָאּפ
 גנוגעררע -- .אּושורּוּב רַאַאּפ ןײא ןירעה ךיז ןעטגנערד םהיא
 ןענהיא ןָאפ עגינײא ססאד טניש סע ,ןרעטײּברַא ןעד רעטנּוא
 ןא ךיז ןעטגנערד עזעיה ,ןערַאװ ןעכָאטשעּב ַאּושורּוּב רעד ןָאפ
 טימ סעצטיזרָאפ םעד שיט ןעד טגײטשעּב ןירג .ץסיזרָאפ ןעד
 רעד .ןא ןעכערּפש ּוצ טגנעפ דנּוא ןענָאזרעּפ רעגינייא עפליה
 .רעפ איד .עהּורנּוא עטסָארג .ןעכָארּברעטנּוא דריװ ןַאמרּביל רענדער
 ,ןענָאזרעּפ 17 ךיז ןעּבַאה ןעּבעירשעגנײא.,,טרעטשרעצ דריװ גנּולממַאז

 -רע קקעװצ ןערהיא לַאמסעיד ריפ טַאה עיַאושזרּוּב איד
 ןעמַאּב : ןענהיא ןָאפ עלעיפ .טרָאּפ ןעגניג רעטיּברַא איד .טכײר
 -עּב עדרואװ םע ,ןעססַאל ןעללַאּפ טכינ עכַאז איד ןײארעּפ ןעד
 אּוצ ןעממַאּוצ רעדעיּװ טכאנ ּוצ תּבש ןעגיטפניק ןעססָאלש
 ,הֵהּוא 101/2 םּוא עדנע ,ןעממָאק

 םנעריזערּפ
 רעמערקעפ-סגניטימ

 ןַאמרּביל .א . סנײארעפ םעד רַאטערקעט

 לָא ק ָא ט א רּפ

 סעד גנּוצטיז (17 ןעטנהעצפניפ רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשידיי

 טסיא לּפעשטײװ טירטס ןַאמעל 8

 ו"לרת לולא א"כ ןָאדנַאל

 .06 רּבמטּפס 9)

 רעטנּוא רהּוא 6 םּוא ןעגנַאּפעגנַא טאה גנולממַאזרעפ איד

 ,ןילרּב סרעגריּפ סעד ץטיזרַאּפ

 ןעד ןא ענַארפ ענײא ןעגַאלשעגרָאפ טַאָה רעּפַאס רעגריּב
 .עּב ןירג שמש ןעד רע ּבָא ,ןעטכיר ּוצ ךילטפירש רעלדַא "רד
 .רעפ איד .ןערעמש ּוצ גנולממַאזרעּפ איד עּבאה טגַארטפיוא
 רעד טכיזקקיר ןיא לײװ ,םיוא ןעגעגַאד ךיז ךארּפש גנּולממַאז
 זוא  ָאיז ססַאד ,ענעילרָאּפ לעפיװצ ןײק = גנּונניזעג-עיזַאּושזרוּב

 .צטעל רעד ענַאגרָא ןערהיא סא דנעגינעג סָאװ ,לליװ ןערעטש
 .טהעגרָאּפרעה (ןרעטסעג ןָאפ) ./6ש. (.הזסת1016 רעמּונ ןעמ

 ריפָאװ ןעפױק ּוצ עקקָאלג ענײא טממיטשעּב טאה ןַאמ

 ,טה טלהַאצעּב סנעּפ 13 ןַאמ
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 :עטשרָאּפ סעד ןעמנעדיזערּפ םוצ עדרואװ ןַאמרּביל 'ב
 .םָאקעּב 55 36 טַאה עססאק יד ,טלהעװעג סגנימימ ןעדנעה
 ,(155 ב"ק) ןעמ

 רעדנעצמיזרָאּפ
 ןַאמרּביל .א ראטערקעס

 לָא קָא טָא רַּפ

 ןענעססָאלשעג ןעטייווצ סעד

 סגניטימ-רעטייּברַא

 םסיא לּפעשטײװ םירטס ןַאמעל 8

 לולא א"כ ןודנול

 (",טּפס 16 ,וילרּת

 :םפערע ,סדנעבא רהּוא 81/2 ןעגנַאפעגנא טאה גניטימ רעד

 ,ןאמרעּביל ןעדנעצטיזרָאפ םָאפ .מענ

 טצטעזעגיב טנעריזערּפ.עציוװ סלַא עדרואה ןילרב יב

 -עּב רעטערקעס גניטימ םּוצ שטיוָאניּבַאר םוקרַאמ 'ב דנּוא

 ,טממימש

 דנּוא גניטימ ןּופ גנּונדרָא איד טממיטשעּב טנדיזערּפ רעד

 -עגרעטײּברַא ןעטריטקעיַאדּפ רעד ןּופ קקעװצ ןעד טרעלקרע

 .עלעד םָאּפ גניטימ-קילּבּוּפ .םעד ףיױא איװ ססאד ,םפאשללעז

 איד דניז ,עדרּואװ טרעלקרע סנַאנװו סעדערט רֶעד ןעמריג

 אוצ רעטײּברַא עשידיא ערזנוא טיירעב רעטיּברא ןעבילטסירק

 .ןעצטימש

 טגַָאז רע .טרָאװ סאד טגנַאלרעפ ןהּכ קחצי רעטסימ

 ןעשידיא איד רעטיײּברַא עכילטסירק ססאד דמערפ טגנילק סע

 רע לַײװ ,ןעּבױלג םכבינ סע ןנַאק רע דנּוא ןעללָאװ ןעצטיטש

 ,טהעטשרעפ טכינ ןָאפַאד קקעװצ ןעד

 .טפ איד ײּב איװ ָאז סַאד טרעלקרע טנעדיזערּפ רעד

 .ײא ןעשיװצ טסיא דעישרעטנּוא ןייק רעטסײמ דנּוא ןעטנאקירּב
 עללַא איד איװ ָאז ,רעטיּברַא ןעכילטסירק דנּוא ןעשידיא ןענ
 ןעפױק ּוצ סרעטײּברא סעד ססײװש ןעד רּונ ןעפּוז רעײגגידיײל
 .לעװ ןּופ ףױרַאד טכינ רַאג ןעהעז ײז איװ ָאז ,ןעצטּונסױא ןּוא
 ןופרעד ןעהעיצ ןעללָאז ײז רּונ ,רעטײּברַא רעד זיא קלָאפ סעב
 ןָאצַאנ ףױא טכינ רעמײּברַא איד ךױא ןעהעז ױזַא -- ןעצטּונ א
 סע זַא ןּוא ללַארעּביא ךיילג ןענײז ןעססערעטניא ,ערהיא לײװ
 טכַאמ--רעטייּברַא יד רעגרע רעדָא רעססעּב טרָא ןייא ןיא טרעװ
 עגירּביא עללַא ןּופ רעטיּברַא איד ףױא ססולפניא ןענייא סע
 .ןערעדנַא םעד רענײא רעטיּברַא יד ןעצטיטש םּורַאד .רעטרע
 ,ךױא ךיז ריפ סאד רע טּוהט ןרעדנַא םעד רַאפ םּוהט רע סָאװ

 .ימ.רעטעּברא רשנעסָאלשעג רעקיזָאד רעד :תּועט ַא זיא ַאד 0

 גנוציז עט.15 עקירָאפ יד יװ ,גָאט ןקיבלעזמעד ןעמּוקעגרָאפ ןזיא גניט

 .רער .ט בֹוו ָא ןיא רָאנ ,(ןט:16 טינ ןּוא רעּבמעטּפצס ןט9 םעד)

 514 ןודנולּב םירבעה םיּתסילאיצסה תדגא סקנּפ

 טצ .ןעכָארּפשרעדיװ לָאמנײא ךָאנ טָאה ןהּכ רעטסימ
 ןיא ןילרב ,רענַײװ ,ןײטשדלָאג .רמ םעטרָאװטנַאעג םהיא ןעּבַאה
 ,ענניז ןעגירָאּפ םעד

 ןײא ןעלהעװוצסיוא ןעגאלשעגרָאפ טַאה טנעדיזערּפ רעד
 .לָאז ןעססעדרעטנּוא ,ןעטּוטַאטס ןעטייּברַאוצסױא םּוא טעטימָאק
 ןיא ןעמערטנײא ןעלליװ סַאװ ןעגינעיעיד ןעּבײרשרעּפ ךיז ןעל
 טקעיָארּפ ןײא עּבאה רע ,טגאזעג טַאה רע .טפַאשללעזעג איד
 רעּפַאס רעגריּב םַאה ךיוא ,םעטײּברַאעגסױא טּפַאשללעזעג העד
 םאד ןיוש דריװ סַאד רעּבַא ,טכײרעגניא טקעיָארּפ םעצרּוק ןײא
 .הענטנע סױרַאד ןַאמ סָאװ ןעהעז דנּוא ןעלײהטרּואעּב עמימָאק
 . ,ןנאק ןעמ

 -ָארּפ ןעניא םיױא ריּפַאד .ךיז ךַארּפש גנולממַאזרעפ איד
 -עּב ּוצ ןעּבלעזסעד רעטקַארַאח ןעד םּוא ,ןעזעלּוצרָאפ טקעי
 .ןעממימש

 ןייז ןּופ עטפלעה איד ןעזעלעגרָאפ טַאה טנעדיזעײּפ רעד
 .ּביא סָאד ףױא ןַאפַאד טננעק רהיא ;רע םגַאז ןנַאד .טקעיָארּפ
 ּוצ עצנַאג סַאד לעיפ ּוצ טצעי טסיא רּונ ,ןעססעילש עגיר
 טסּבלעז עטימָאק סאד ןָאש דריװ רע טנײמ סנעגירּביא .ןעזעל
 .עגנַאנּוא רַאגָאז םהיא ערעװ סע ,ןעטײּברַאסױא םּוטַאטס ןיײא
 איד .םרעדנערעפנּוא ןעּבײלּפ ללָאז טקעיָארּפ ןײז ןעװ םהענ
 .ןענדרָא טסּבלעז ןעכַאז ערהיא ןעפריד רעטײּברַא

 .ײב עטממיטש ננולממאזרעפ איד

 סע .רעדעילגטימ 44 ןעבעירשעגנײא ךיז ןעּבַאה סע

 קױײא (1 :טלהעװעג עטימָאק סאד ןיא ןענָאזרעּפ 15 ןעדרואװ

 יל (5 ,רעּפַאס (4 ,גרעּבנעדלָאג (3 ,ןּוָאטס קיזײא (2 .ס'מהרבא

 .ןהּכ קיזײא (8 .ןאמכּוּב (/ .סּוקרַאמ שטיװָאניּבאר (6 ,ןאמרעּב

 .סקַאמ ףסוי (11 .סקַאמ ּבָאקעשזד (10 .רעלשיט ןימינּב (9

 -נעזָאר ץטירָאמ (14 .לעומעס סּוקרַאמ (13 .סקַאב לאלצּב 2

 .טעננאב לעומעס (15 .לַאהט

 .עג דיססַאק םּוצ גיּפײלרָאפ טסיא ןהּכ קיזיא רעטסימ

 .ַאטס יד עטימָאק רעד סָאד ןעססָאלשעּב עדרּואװ םע .טלהעװ

 טַאה ענעּבעירשעגנײא רעדעי -- .עגיטרעפנַא ס'מהוח ּוצ ןעטּוט

 ַאממּוס ןיא .ןעּבעגעג סנעּפ 2 דלעגעּבײרשנײא ןּופ גנונכער ףיוא

 .סנעּפ 8 גנילליש 7 ןעדרָאװ ןעממָאקעּב טסיא

 טגעלעגרָאּפ רעדעילגטימ איד טַאה טנעדיערּפ רעד

 ,,םירבח הכאלמה ילעּב לּכ/ ןעננענעּב ּוצ טפַאשללעזעג איד

 ,עדרּואװ ןעממָאנעגנַא גיממיטשנייא םאװ

 -רע רהעז טימ גנולמטַאזרעפ רעד טאה טנעדיזערּפ רעד

 רעזעיד ססַאד ,טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ףױרַאד עממיטש רעטגער

 ןעדרעװ טּבײלרעּפנײא עטכישעג רעשידיא רעד ססנייא דנעבא

 ףױא דריװ ןעבאה ססּולּפנײא ןעססָארג ןענײא םע ססַאד ,דריװ

 -רַא עשידיא רעגָאדנָאל איד סאד ,,ןָאיצַאנ עשידיא עצנַאג איד

 -ידיא ןעגירּביא ןעללַא ןעדרעװ ןענעיד לעיּפשיּב סלַא רעטייּב
 רעדעילגמימ איד ףױא רע טרעטנומ ןנַאד ...ןרעמיײּברַא ןעש
 עײנ רעטיײּברא איד רעטנוא טפַאשללעועג ןעטעדנירגעגײנ רעד
 ,ןעּברעװּוצנַא רעדעילגמימ
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 ענײז טנעדױערּפ רעד טַאה ןעשמַאלקָאװָארּב רעטנּוא

 .(רהּוא 111/2 םּוא) ןעססָאלשעג גנוצטיז איד דנּוא םעדנעעג עדעד

 ןַאמּרעּביל .א טנעדיזערּפ
 טנעריזערּפ עציװ
 רַאטערקעס

 -יטפניק ןעד ןעססָאלשעּב טַאה עטימָאק סָאד :גנּוקרעמנַא

 .ןעממָאקּוצנעממַאװצ גנוהמַארעּב רּוצ רהוא 6 םּוא תּבש ןעג

 ,לליװ ןעבײרשנײא ךיז רענרעּפ רעװ

 ,ןעּבײרשנײא

 ךיז עטימָאק םייּב ףרַאד

 לָא סָא טָא רפ

 גגוצטיז (19) ןעטנהעצכעז רעד

 ןָאדנַאל ןיא סנייארעפ ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיי סעד

 טסיא לּפעשטײװ טירטס ןאמעל 8

 ו"לרת לולא ח"כ ןודנול

 רהּוא 91/2 םּוא ןערָאװעג טענפערע זיא גנּולממַאזרעפ איד

 .ץטיװָאניּבַאר .מ םרעגריּב םעד ץטיזרָאפ רעטנּוא

 ןּופ קקעװצ סעד רעּביא ןערָאװעג ןעכָארּפשעג זיא סע

 .ןײארעפ ןעשיטסילאיצָאס םעד

 -רעפ עטימָאק ןײא גנּוצטיז רעד רַאפ ךילמענ רַאװ סע

 :נָאזעגּבַא ךיז רעטײּברַא רעד העדעילגטימ איד ײּבָאװ גנולממַאז

 -טנע ןרעדעילגטימ ןעגינייא ןּוא ןייארעפ םעד ןָאפ ןעּבַאה םרעד

 .(הטומ רעד קנאז

 -רעפ סעד רעדעילגטימ איד סַאד ןעסטָאלשעּב טַאה ןַאמ

 סערעזנּוא ךַאנ רעמײװ דנּוא ןעללָאז ןעדליּב טסּבלעז ךיז סניײא

 דנוא ןעטײרּברעפ ןעעדיא .צָאס איד םּוא ןעטײּברַא םַארגָארּפ

 טבינ ,ןעצטיטש .ּוצ ָאװסרעדנא ןעטסילַאיצָאס ערעזנּוא גיטייזנעגעג

 .שילַארָאמ ,ןײנ ,ללעירעטַאמ רּונ

 .םױא רעטײּברַא איד רעטנּוא איװ טלהעצרע טַאה ןַאמ

 רשיַאנליה איד ןא יז דלּוש ןאמרעּכיל ססַאד עדרּואװ טגנערּפשעג

 :םילש ןעדּוי רעד עגַאל איד רעיה ךיוא ססַאד דנּוא עטסעדרַא

 -נײא ןּוא עּבעירטמּוא עשיטסילאיצַאס ךרוד ןנאק ןעדרעװ רעמ

 ןעגעג רהעז רעטײּברַא יד ךךרּודָאװ ,קיטילָאּפ איד ןיא ןפיירג

 :נעדלָאג ןעגעג ךױא דנּוא דניז טכַארּבעגפיוא ןןאמרעּביל} .ּביל

 .גרעּב

 ןַאמ ססַאד ןעכָארּפשעג דעּבירַאד עדרּואװ ךילססעילש

 .צנַארפ איד ריפ איד רעּביא ססּומ ןעממָאקעּב גנּוטטיװק ענײא

 רע עטעטרָאװטנַא גרעּבנעדלָאג .גנילליש 12 עטקישעג רעטײּברַא

 ןרעדנַא טימ ןעממַאװוצ דריװ רע .טקישעג טכינ ךָאנ עּבַאה

 .ןעקקיש ןרעדלענ

 .ןעססָאלשעג גנולממַאזרעּפ יד עדרואװ .רהּוא 11 םּוא

 טנעריזערּפ

 זַאמרּביל .א רַאטערקעס

 56 ןודנולּב םירבעה םיּתסילאיצסה תדגא סקנּפ

 לָאקָאטָארּפ

 (20) גנּוצטיז ןעטנהעצבעיז רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיי סעד

 טסיא לּפעשטײװ טירטס ןשמעל 8

 ז"לרּת ירשּת 'ו ןָאדנָאל

 06 רּבממפס 23)

 .גּוא רהּוא 81/2 םּוא ןעגנַאפעגנַא טַאה גנולממַאזרעּפ איד

 םידראה ןּופ רעהכַאנ דנּוא רענײװ סרעגריּב סעד ץטיזרָאּפ רעט

 ,ּביומ

 ץטישּפיל סנעמַאנ טסאג ןײא רַאװ גנולממַאזרעפ רעד ןיא

 .יװעל ךרּוד ןהאּכ לעּומַאס .ןּוא רעניײװ ךרּוד טרהיפעגנייא

 ןעגעג ןעמלַאהרעּפ סָאד רעּביא ןעכָארּפשעג טַאה ןַאמ

 לארמינ ךיז ןעּבעילּבעג זיא סע דנּוא טפַאשללעזעגרעדיײנש ענעי

 ריפ טכינ ןַאמ טַאה ןעפּורעּפּוצנײא גניטימ ןעניא .ןעטלַאה ּוצ

 דנוא ןעטרַאווצּבא םאװטע םּוא סנעטשרע ,טעטכַארע גיהמענ

 ּוצ ךיז ססָאלשעּב ןַאמ ,ןלעממַאז ּוצ עטפערק רהעמ םּוא ךיוא

 .ןעקרעטשרעפ ּוצ ךַאנ דנּוא ךַאנ ןייארעפ ןעד דנּוא ןעדליּב

 טנרעלעג ןעזעל רע איװ טלהעצרע טַאה ץטישפיל טסַאג

 ,דנַאלשטײד ןיא עבאה

 סּלא ךיז ןעּבַאה ןהָאק דנּוא ץטישּפיל עטסעג ןעדייּב יד

 ,ןעבירשעגנייא רעדעילגטימ

 איד .סנעּפ 2 גנילליש 2 ןעממָאקעּב טַּאֵה עססַאק איד

 ,רּהּוא 11 ןעדרָאװ ןעססָאלשעג טסיא :נּוצטיִז

 רעדנעצטיזרָאּפ

 זַאמרּביל .א רַאטערקעּט

 לָאסָאטָארּפ

 (21) גנּוצטיז ןעטנהעצטכא רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיי סעד

 םסיא ענַאל קורּב טירטס ןעהסעפ 2

 ז"לרּת ירשּת ג"י ןָאדנָאל
 06 רּבמטטס 30)

 82/4 םּוא ןעדרָאװעג טענפפערע טסיא גנּולממַאזרעפ איד
 .גרעבנעדלָאג סרעגריּב םעד ץמיזרָאפ רעטנּוא רֵהּוא

 :ןײטשדלָאג ךרּוד טרהיפעגנײא עטסעג 2 ןערַאװ סע
 ,ןטלעפ ןעמָאנ רעדנ ...דנּוא .18600 .218םז?סש (וָארװַאי)

 .עג ױשדנּור עשימילַאּפ ענײא טַאה גרעּבנעדלָאג רעגריּב
 ?רּביל דנוא .ַאקירעמַא דנּוא קרַאמענעד ,ץייװש רעּביא ןעטלַאה
 .טגיפעגּוצ דנַאלשטײד רעּביא סעגינײא ּוצַאד טַאה ןַאמ

 רעטנוא ןַאמ ּבָא ןעכָארּפשעג רעּבירַאד ןַאמ טַאה ןנַאד



 ןודנֹולּב םירבעה םיּתסילאיצסה תדגא סקנֿפ 5זז

 ךָאנ רעּבא עדרּואװ םע ,ללָאז ןעריטיגַא רעמײװ רעטײּברַא איד

 ּבָא ןעפרָאװעגפױא עגַארּפ יד עדרּואװ ןנַאד .ןעססָאלשעּב סטכיג

 -םעילשסיוא רעדעילגטימ ןעדנעניישרע גיססעמלעגער טכינ איד ןאמ

 .רּואװ גנּוטמיטשּבַא רּוצ רעּבַא ריפאד עמממימט ןַאמ ,ללָאז ןעמ

 .םימ סלֵא עררּואװ װָארװַאי רעגריּב ,ןעטמירשעג טכינ ךָאנ עד

 ,ןעממָאגעגּפױא דעילג

 ,סנעּפ 6 גנילליש 3 ןעממָאקעּב טאה עססַאק יד

 .טַאה טלהַאצעג רעממיצ סָאד ריפ סנעּפ 8 ןַאמ
 ןַאּפָאװ

 .רעפ ּוצ ַארמסקע רעּבָאטקָא 4 םִא ךיז סטָאלשעּב ןַאמ

 ,ןלעממאז

 .רהּוא 11 םּוא ןעדרָאװ ןעסּפָאלשעג טסיא גנוצטיז איד

 5. 86ץם01405 ןעד ךילטנעכעװ טממיטשעּב טַאה ןַאמ

 .ןעפיוק ּוצ ןצ6ש5ק8ק6ז

 טנעדיזערּפ

 ןַאמרּביל .א רעמערקעט

 לֶא קָאטָארּפ

 גנוצטיז (22) ןצטנהעצניינ רעד

 סגייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשידיי סעד

 טסיא .רטס קּורּב טירטס ןעתשעפ 2

 2 ?65ה6ת 51 םזסס; 51 3

 ם"מהוחד 'א ןָאדנָאל

 (1876רעּבָאטקָא 4 ז"לרּת

 .נעצטיזרָאפ םָאפ ןעדרָאװ טענפפערע טסיא גנּוצטיז איד

 .רעּפַאס ןעד

 גנוטביר איד רעּביא ןעכָארּפשעג םעלעיפ עדרּואװ סע
 יב ךרוד .טרעלקרע טאה ןאמרעּביל .סנײארעפ עד
 איד רעטנּוא ןַאמ איח גנּונעװעּב ןעשיססּור רעד סױא עלעיּפש
 ססַאד רָאפ ןַאלּפ ןענייז עמגעל דנּוא ססּומ ןעטייּברַא דעטײּברַא
 ןעטננאקעּב ןָאפ זירק ןענַײא ךיז םּוא דעילגטימ סעדעי ןַײא
 טפַאשללעזעג רענײא ּוצ רעהכַאנ איד ללָאז ןעדליּב ןרעטײּברַא
 םַארנָאדּפ סאד רַאפ עטנעל רעּפַאס ,ןעננאק ןעדרעװ טגינייארעפ
 ןהיא דנּוא ןרעדנעוצמּוא ץנַאג םניארעפ םעד ןעמַאנ ןעד דנּוא

 .ןעכַאמ ןייאדעפסגנּודליּב םענייא ּוצ

 .ַאס .ןעדרָאװ ןעססַאלשעּב סטכינ רעּבירַאד ךָאנ םסיא סע
 גַארטײּב םּוצ עטסיללהַאװסכײר יד {?ףיוא) ךיוא ךיז רָאּפ גולש רעּפ
 ,טנהעלענּבַא ןעּבײרשרעטנּוא סָאד עדרּואװ סע .ןעּבײרשּוצרעטנּוא
 ענײא ֹוצַאד עססַאק איד רעטעּפש ססאד ןעממָאנעגנַא ןעגעגַאד

 .דריװ ןעּבעג ַאמּוס עססיװע ג

 "סטרעװרָאפ, ןעד ףיוא ךיז ןעגַאלשעגרָאפ טַאה ןַאמרעּביל
 ,עדרּואװ ןעממָאנעגנַא ךיוא סאװ ,ןעריננָאּבַא ּוצ
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 רעד גנּולממַאזרעפ עגיטפניק ססַאד טימ עטליײהט רעּפַאס
 ,דריװ ןעטלאה גַארטרָאפ ןענַײא ס ס ָא פ עססָאנעג-ײמרַאּפ

 ,ןעססָאלשעג רהּוא 11 םּוא טסיא גנּוצטיז איד
 רעדנעצטיזראפ
 ןַאמרּביל .א רעטערקעס

 לָאקָאטָארּפ

 (23) גנוצטיז ןעטסגיצנַאװצ רפד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשידַײ טעד

 ם"מחוה ש"צומ ןָאדנָאל

 (76 רּבוטקָא 7) ז"לרּת

 ףהּוא 9 םּוא ןעדרָאװעג טענפפערע טסיא גנּוצטיז איד
 ,ןײטשדלָאג םרעגריב סעד ץמיזרָאּפ רעטנּוא

 .עגרָאפ לָאקָאטַארּפ עגירָאּפ סאד טאה רעטערקעס רעד
 עטרָאװ ןענײז ןיא ססַאד טקרעמעּב טַאה רעּפַאס 'ּב .ןעזעל
 .עּב ןרעססעּברעפ ּוצ רע סַאװ ,עדרּואװ ןעססאלעגסיוא סַאװמע
 ללעדָאמ םּוצ דנַאלססּור טָאה ןַאמרעּביל 'ּב : ךילמענ .טגַארטנַא
 רעיה רעּבָא ,ןעטײּברַא אּוצ ןָאדנָאל ןיא רעיה םּוא ןעממָאנעג
 ,רער רעה טהפיז םּורַאד דנּוא סרעדנַא עססינטלעהרעּפ יד דניז
 .מוא ןײארעּפסגנּודליּב םענײא ּוצ טּפַאשללעזעג יִד גיהטעג רענ
 ןעבַאמ ַאדנַאגַאּפָארּפ טכינ ןַאמ גנודליּב ענהֶא לײװ ,ןרעדנעּוצ
 .ןנאק

 .װרע טימ דנּוא טממיטשעגּבא עדרּואװ לָאקָאטָארּפ סָאד
 ,ןעממָאנעגנַא גנּומלאשנײא

 ןעועיד טכינ ססָאפ יּב ססַאד טימ עטלײהט רעּפַאס 'ּב
 .לַאה גַארטרָאּפ ןענייז דנעבאננָאז ןעגיטפניק ןעד ןרעדנָאז דנעבַא
 גארטרָאפ םּוצ ןעטראק:סגנודַאלנײא רָאפ גולש רע ,דריװ ןעט
 ,ןעססַאל .ּוצ ןעקקורד

 .עגנא טכינ גנּוממיטשּבא םױל עדרואװ גַאלשרָאּפ רעד
 ,ןעממָאנ

 גנונדרָאסעגַאמ רעד עגַארפ איד טַאה גרעּבנעדלָאג 'ב
 עטגַאז דנּוא סניארעפ םעד גנוטכיר איד רעּביא ןעממָאנעגּפױא
 רעּבַא ,ןעללָאװ עּבלעז סַאד רעגנעג עדײּב עדנּורג םיא ססאד
 איד סא טססעילש ןָאיצַאטינַא :ןענײמ יז סָאד םיא טניש סע
 ססּומ ןַאמ .סעגעװ-סענייק .ןָאיצַאטיגַא איד גנּודליּב .דנּוא גנודליּב
 .עהט עשיטסילַאיצַאס איד זנּוא ייּב םסַאד ןעגיטכיזקקירעּב רעּבַא
 רעּבַא גנּודליב איד ,,יײז קקעװצדנע סעכילטנגיא רעזנּוא םייקגיט
 ןעשיטסילַאיצָאס רעד סינטננעקרע רּוצ לעטטימ ןײא רּופ טזיא
 .טננעקרע ,צָאס איד ןהעז ךילכעזטּפיױה ןעססימ ריװ ,ןעיּפיצנירּפ
 :נַאה גידנעטשטסּבלעז רעדעי ןיײא םסַאד ,ןעּברעװרע אּוצ ססינ
 ןײא ךַאנ ךיז ןיארעפ עצנַאג רעד ססַאד טכינ דנּוא ןנַאק ןלעד
 .ַאיצָאס רעמבע ןײא רעּבַא םּוא .ללָאז ןעטכיר ןענָאזרעּפ רַאַאּפ
 .ײּברַא רּוג ףרַאד ןאמ .לעיפ טכינ ןַאמ טכיורּב ןייז אּוצ טסיל
 סיסקַארּפ איד ,ןעריטיגַא ּוצ ןרעטײּברַא רעטנּוא דנּוא ןייז רעמ



519 

 עשיטילָאּפ רעיה ריװ ןעּבַאה ּוצַאד ,ןערהעל םעלעיפ ןָאש דר'װ

 םיא טביִנ ריװ דניז ןעדליּב רעּבַא ךילטנעגיא .,ךיוא איושדנּור

 רעדעילגטימ רַאאּפ ןײא רּונ זנוא ײּב טּבעיג םע ןעד ,עדנַאטש

 אּוצ םע דריח עזעיד ריפ דנּוא ןעטננעק ןעמהענרעטנּוא סע איד

 .(ָאװַארּב) ןייז ךילגעמנוא אי ,רעװש

 םסַאד דריװ ןעגרָאז ריּפַאד ןָאש רע ססַאד טגַאז רעּפַאס

 ,ללָאז ןעלהעפ טכינ ןעטפערק ןא סע

 םמימ רעּפַאס 'ב ךילטנגײא טניימ סָאװ :טגַארּפ רענײװ 'ּב

 -נאנייא טסּבלעז רעדעילגטימ איד ריח ּבָא .ןיײארעּפסגנודליּב םעד

 ּוצ רעטײּברַא איד רעטנוא גנודליּב רעדָא ,ןעללָאז ןעדליּב רעד

 ?ןײארעפ םעד רעססיוא ,ןעטיירּברעפ

 איד ריפ ןאמ םסאד .ןײארעפ םעד רעססיוא : רעּפַאס 'ב

 .ןעדַאלנײא ּוצַאד איז דנּוא עמלַאה רעממיא עגערטרָאּפ רעטײּברַא

 ססַאד ןעגאז ןנאד דריװ עססַאמ איד ,ךילגעמנּוא ,רענייה 'ב

 ,דניז ערעגָאיססימ רַיַח

 :טַאמס איד טכיורּב ןַאמ רענרעפ טנײמ גרעּבנעדלָאג 'ּב

 ןעד רעּבַא ןעטסגינעװרעללַא םַא ,ןרעדנע אּוצ טכינ סללַאפנעדעי ןעמ

 ןעשנעמ איד ףיוא סעללַא טממָאק סע .טּפַאשללעזעג רעד ןעמַאנ

 -ַאטס ןעדעי ןעכַאמ ןעשנעמ עטּוג ,ןַא גנּוּביאסיוא איד ףיױא דנּוא

 :סעּב ןעד טימ ךױא םכעלש ןלעדנַאה רעּבַא עטכעלש ,םּוג טּומ

 ,ןעטוטאטס ןעט

 איד ססַאד ןעטסָאלשעּב גנוממיטשּבַא ךאנ עדרואװ סע

 -עגנַא םע טסַאד רּונ ,ןעללַאז ןעּבײלּברעּפ ןעּבלעזעיד ןעטּוטַאטס

 -עילגטימ רעד גנּורליּב איד רופ טײקכילגעמ ךַאנ טסיא ןעממָאנ

 דנּוא ןעכײלגרעד דנּוא עגערטרָאּפ ךרּוד ,ןעגַארטּוצײּב רעד

 .עררעװ ןעממָאנעגפיוא לָאקָאטָארּפ םיא סע ססַאד

 .סטנעמעלגער םעד גנוכוזרעטנּוא רּוצ ןנַאד טמירש ןַאמ

 רעװ :ןעגיּפוצּוצ (7 ,רגַארַאּפ וצ) רָאּפ גּולש גרעּבנעדלָאג *ב

 ןיא טממָאק טכינ ןעכאזרּוא רעד גנּורהעלקרע ענהַא ןעּכַאװ 6

 ,עדרּואװ ןעממָאנעגנַא סָאװ ,ןעססָאלשעגסױא דריװ ןיײארעּפ ןעד

 -רעּפ רּוצ ןַאמ טמירש ןַאמרעּביל 'ב סעד גַאלשרָאּפ םיול

 -ּוצּבא איז רעּביא םּוא רעדעילגטימ רעללַא עטסיל רעד גנּוזעל

 .בַא רענּפּפָא טימ ,ללָאז ןעדרעװ ןעסטָאלשעגסױא רעװ ןעממיטש

 .גנוטמיטש

 רעגריּב גארטנַא ןעד עטללעטש גרעּבנעדלַאג רעגריּב

 -באר ןעװ ,עטללָאװ דנּוא ןעסעילשּוצסיוא ץטיװָאניּבַאר םּוקראמ

 רעגריּב .ןעגנירּברָאפ ןעגנּוגידלּושעּב ענייז ,םססעלּוצ סע ץמיָאנ

 ,ןעמערטּוצסױא טסּבלעז רָאּפ רעּבעיל סע גָאצ ץטיװָאניּבַאר

 ,ץטיװָאנּבַאר לאומש ;ןעססָאלשעגסױא ןעדרּואװ ןנַאד

 .ןאמירפ ,יקסנאמיש ,גּרעּבנעזָאר ,לעקניפרַאג ןַאמײנ ,לאּומש:ףסוי

 .םָאנעגּפױא דעילגטימ םלַא עדרּואװ קעשטַאלָאּפ רעגריּב

 ,ןטלעפ ןעמָאנ רעד דנּוא װארוװַאי ןָאּפ םרהיפעגנייא ,ןעמ

 .סנעּפ 3 גנילליש 2 ןעממָאקעּב טַאה עססאק איד

 .רָאּב ּוצ 5 5 עדעילגטימ םענײא ןעססָאלשעּב עדרּואװ סע

 ,ּבױט םיררה דנּוא ּבָאקעשזד ןָאפ טּפַאשגריּב טול ןעג

 .רהּוא 11 םּוא ןעססָאלשעג טסיא גנוצטיז יד

 רעדנעצטיזרָאּפ

 ןַאמרּביל .א ראטערקעט

 580 ןודגולּב םירבעה םיּתסילאיצסה תדגא סקנּפ

 :גנּוקרעמנא
 םיא גַארטרָאּפ ןענײא ססָאּפ רעגריּב טַאה רּבוטקָא 14 םא

 ןעד דנּוא רעטײּברַא רעד עגַאל איִד רעּביא ןעטלַאהעג ןיײארעפ
 ןעגעגּוצ עטסעג עגינײא ײּבָאװ ,סומזילַאיצָאס סעד ןעגיצדנּורג

 ,טרידָאלּפַא לַאמ ירד עדרּואװ רענדער ,ןערַאװ

 לָאק ָא טָא רּפ

 גנוצטיז ןעטסגיצנַאװצדנּואנײא רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשיריי סעד

 טסיא לּפעשטײװ ,רטסנאמפל ןרעװַאמ קיררַאג

 (ם8זז/ס08 1געסזמ | סחו8תפוז. 00811608206) =

 ירשת ז"כ ןָאדנַאל

 (76 .טקָא 14) ז"לרת

 גַארטרָאפ (',חרט םעד ךַאנ טענּפפערע םסיא גנוצמיז איד

 .רהוא 91/2 םּוא גרעּבנעדלַאג ןעדנעצטיזרָאּפ םָאפ
 -עגנַא עדרּואװ קעששַאלָאּפ רעגריּב סעד גַאלשרָאּפ םיול

 .ײצ ןעשיטסילַאוצָאס רענײא ןיא גַארטרָאּפ (* .חרע ןַאּפ ןעממָאנ

 ,ןעּבעג ּוצ עדנּוק גנּוט
 איד גַארטנַא ןעגירָאפ ןענייז סלַאמרעּבא טלעה רעּפַאס יב

 ,ןערליּבּוצמּוא ןייארעפסגנּודליּב םענײא ּוצ טפַאשללעזעג
 דנּוא רענײװ ,גרעּבנעדלַאג רעגריּב ןעגעגַאד ןעכַארּפש סע

 .נּוא םלײהמ סע ססאד רעדנַאנײאסױא ןעטצטעז איז ,ןַאמרּביל

 ךיז ןענָאצעּב דנּוא יז רַאּברהיפסיואנּוא םלייהט ,טפאהלייהטרָאפ

 ןָאש רעּביראד ססאד לָאקַאטָארּפ עגירָאפ םאד ףיױא ךילכעזטּפיױה

 -ליב ענהַא ססאד עטרעלקרע דעּפַאס 'ּב .עדְרּואװ ןעססָאלשעּב

 ןעדרעװ .טעדליּבעגנארעה ןערָאטַאטינַא ןעגיטכיס ענײק גנּוד

 ,ןעננעק
 ,ססּולשעּב םיױל סע ּבעילּב ןָאיססּוקסיד רעגיניײא ךַאנ
 רענײא גנּודנירג ריפ טרָאװ סאד ףפירגרע ּבָאקעשזד 'ּב

 .עללעּפעּברעטש דנּוא טיײהקנַארק .ריפ עסשאקסננּוצמיטשרעטנּוא

 -גּוא ןהיֵא .ןעהעטשעּב ןיײארעפ ,צָאס .דיא ןײק ןנַאק םעד ענהָא

 סע ססַאד גנּוקרעמעּב רעד טימ קעששַאלָאּפ 'ב עטצמיטשרעט

 .ןעממָאקעּב אּוצ רעדעילגמימ עײנ םּוא דריװ ןעגַארטײּב לעיפ

 איד רעדעילגטימ עכלָאז זנּוא ססַאד ,עטקרעמעּב רענַײװ יב

 טינ רַאג זנּוא ,ןעדרעװ ןעטערטיײּב זנּוא גנוצטיטשרעטנּוא םּוא

 .גארטנַא ןעד ריפ ךױא רע טהעטש ךָאד .דניז הטרעװסנעשניװ
 דנּוא ןעממָאנעגנַא גנוממיטשּבַא ךאנ עדרּואװ גַארטנַא רעד

 ,טללעטשעג גנּונדרָאסעגַאט ףיױא סלישמעד איד

 .םנעּפ 3 גנילליש 1 םאקעּב עססאק יד
 -עדנעמּוא רעּביא ןָאיססּוקסיד רעד ןיא :גנּוצנעגרע

 םסָאּפ רעגריּב ךױא ךַארּפש סנײארעפ סעד סקעװצ סעד גנּור

 ףױא רט ןענָאיססּוקסיד איד ססַאד ,סױא עגניז םעד ןיא .ךיז

 ,ןטגָאמרעד -- ןטנהעװרע (*
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 דנַאמעינ ךילטנעגײא .ַאד ,ןעניש ןעהּורעּב ּוצ ססינדנעטשרעּפססימ
 ןעד גיהמענ ריפ טכינ סע רע ךיוא טהיז רּונ ,ײז גנודליּב ןעגעג
 ('.צמע עגערמרָאּפ ןירַאד ןנַאק ןַאמ ,ןעטלַאטשעגּוצמּוא ןייארעפ
 .ליּב רעּביא טײרעּב רע טסיא דנּוא ,לַאמסעיד איװ ןעטלַאה
 ּוצאֹד ןהיא ןַאמ ןנעװ ,ןעטלַאה ּוצ גַארטרָאפ ןענײא גנּוד
 .דריװ ןערעדדָאפפױא

 .רהּוא 105/4 םּוא ןעססָאלשעג טסיא גנּוטציז איד
 רעדנעצטיזרָאפ
 ןאמרּביל .ש .א ראטערקעס

 לָא קָא ט א רּפ

 (25) גנוצטיז ןעטסגיצנַאווצדנּואייווצ רעד

 סגייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשידיי סעד

 1. 10016 ?2:6זחספ!8ז אסש (!םוסמ 5: פל3

 ז"לרת ןושח ןָאדנַאל

 (066 רּבוטקָא 2

 םָאפ רהּוא 81/2 םּוא טענפפערע עדרואװ גנוצמיז איד

 ,קעשטַאלַאּפ ןעדנעצטיזרָאּפ

 .ָארּפ עטצטעל 2 איד ןעזעלעגרָאפ טַאה רעמערקעס רעד

 םָאּפ לָאקָאטָארּפ םִיא םסאד טקרעמעּב דעּפאס רעגריּב .עלָאקָאמ

 דנּוא דגיז טענכיײצעגפיוא גיטכידנּוא עטרָאװ ענַײז רעּבָאטקָא 7

 ןיארעפ םיא גנּודליּב יד רע ססַאד ,ןרעססעּבּוצסױא טגנַאלרעּפ

 ,ןעגַאלשעגרָאפ טסּבלעז

 :ָארּפ סער םייקגיטכיר איד טגנידייהטרעפ רעטעהקעס רעד

 טגימעטשעּב רעזעיד ,רענייװ ףױא ךיז טעהעיצעּב דנּוא סלָאקָאט

 רעּפַאס ןעװ רע טנײמ ךָאד ,סרעטערקעס םעד עגַאזסיױא איד

 טגיטכזקירעּב רע ףרַאד ,עּבַאה טנײמעג סרעדנַא עטרָאװ ענײז

 לָאקַאטָארּפ סָאד ײּב רעדעילגטימ איד ןעממיטש םהיא .ןעדרעװ

 ,ןעמהענּוצנָא גנורעססעּברעפ ןעטגנַאלרעּפ רעּפַאס ןָאפ רעד טימ

 םעד ךאנ .רָאפ טסעטָארּפ ןענײז ךיז טלעיה רעטערקעס רעד

 סרעּפַאס טימ דנּוא טממיטשעגּבא עלָאקָאטַארּפ עדיײּב ןעדרּואװ

 ,ןעממָאנעגנַא גנּורעססעּברעא
 ןָאפ ףעירּב ןעמעטכירעג ןהיא ןא ןענײא טאה רעּפַאס

 ףױא טרעלקרע טיירעּב ךיז רע ןירָאװ ,ןעזעלענדָאפ לעדנעמ

 ּוצ גַארמרָאּפ ןענײא רעּבמעװָאג 4 ןעד רעּפַאס ןָאפ גַאלשרַאפ

 עטעדעדּבַארעּפ ןּוא לַאקָאל םעניײא ןָאפ ךארּפש ןַאמ .ןעטלאה

 .ןעּבײלּב ּוצ לאקַאל ןעּבלעזמעד ןיא רעטסײמקילּבּופ םעד טימ

 ןא רהּוא 6 ןָאפ גנולממאזרעפ איד רָאפ גולש רעּפַאס

 עטגאז גרעּבנעדלָאג .טלײהטעג ןערַאװ ןעגנוניימ איד ,ןעטלַאהּוצּבא

 עדרּואװ סע ,ןעממָאק ּוצ 8 סּלַא רעהירּפ ךילגעמנּוא םהיא ײז סע

 .רעפ ּוצ רהוא 7 םּוא ךיז ןעטסָאלשעּב דנּוא טממימשעג טצעלּוצ

 ,ןלעממַאז

 610. -- ,צטע (*

 582 ןודנולּב םירבעה םיתסילאיצסה תדגא סקנּפ

 שימַאד ,ןעּבעישּוצּפיוא גַארטרָאּפ ןעד .רָאּפ גולש ןַאמרעּביל

 דניז רעּבַא טצעי .עטננעק ןעדַאלנײא ּוצַאד עטסעג רהעמ ןַאמ

 ךיז טַאה ססָאפ טנערעפער עגירָאּפ רעד ךױא ,גינעװ ּוצ ריװ

 סע ךיײלגּבָא רַאװ טכּוזעּב גינעװ גַארטרָאפ רעד ססַאד טגָאלקעּב

 ,ןײארעּפ םעד רעטסיוא עטסעג ךיוא ןערַאװ

 םהאנ ןנאד ףנוא גטרטרָאּפ ןעד ריפ ךארּפש װָארװַאי

 ךלָאז סאד עטגַאז רע .ןַאמרּביל ןעגעג טרָאװ סַאד רעּפַאס

 .םיא רעהירפ ךױא רע ססַאד ,ײז גנורעטש ענײא רּונ גנולדנַאה

 איח ןַאמ םהיז טצעי רּונ רעּבַא ,עּבַאה ןעהטַארעג םּוג רעמ

 יעג ןעגנונײמ ןענײז טימ ןַאמרעּביל לַײװ טגנילעג טכינ םעללַא

 .עּבַאה טרעטש

 םענבערעג ךילטנעגיא רע ססַאד ,עטרעלקרע ןַאמרעּביל

 "רעװ ןענהָאװ טדַאטש רעד ןיא עכלעװ רעדעילגטימ איד עּבַאה

 -ײא ךיז םּוא רעדעי דנּוא ןעריטיגַא ןרעטײּברַא ןעד רעטנוא ןעד

 :טאלרעּפ ךיז ןַאמ םעד ףױא דריװ ןעדליּב זירק ןעטסעּפ ןענ

 רַאגָאז דנוא ןאהטעג טכינ סע ןעּבַאה איז רעּבא ,עטננעק ןעס

 ןָאפ ךיז רעדעילגטימעמימָאק עגינייא םלַא ןענָאצעגקירּוצ גייפ ךיז

 :ַאטס איד רעּביא ןלעדנַאהדעּפ םייּב ,ןעּבַאה טרעדנָאזעגּבַא זנּוא

 רעטנּוא ןַאמ עססימ טצעי ךױא -- .טּפַאשקרעװעג רעד ןעטּוט

 .ןעּבַאה ּוצ עמײל גּונעג םּוא ןעטײּברַא רעטײּברַא איד

 רעד ןיא ןעטסילַאיצָאס ריװ ססַאד עטגַאז לַאהטנעזָאר

 רעד דלוש טזיא ןארַאד דנוא דנז טססַאהרעּפ רהעז טדַאטש

 איד דנּוא טַאה טעדַאשעג לעיפ ןַאמרעּביל םעכלעװ ףיוא גניטימ

 דנּוא רעּפַאס עטציטשרעטנוא ןהיא .,ןעּברַאדרעּפ עכַאז עצנַאג

 ןאהטעג סטכינ רַאג ןײארעפ ןעד ריפ ןַאמרעּביל ססַאד עטגַאז

 ןעּבאה דניז ַאד עכלעװ רעדעילגטימ איד .טעדַאשעג רּונ דנּוא

 יעּב ןעססעדרעטנוא ,רע טכינ דנוא טכַארּבעגנײאניה ריוו רּונ

 ,דניז גיטעהט טכינ איז ססאד ןרעדנַא איד ןאמרעּביל טגידלוש

 יײב ןעדַאש רעּפַאס דנּוא ןַאמרעּביל ססאד טגַאז רענַײװ

 -ַטלָאּפ ךיוא דנּוא ןענָאיססּוקסיד ערהיא ךרּוד ןייארעפ םעד עד

 דנעּבא עצנַאג רעד ססַאד ,ײּב ןירַאד םהיא עטממיטש קעשט

 -- .טניררעפ רעּפַאס דנּוא ןאמרעּביל ןעשיװצ ןענָאיסטּוקסיד ןיא

 משיא ןעדעי סענײא טכילפפ יד 'סע ססַאד עטקרעמעּב װָארװַאי

 ,ןעגַארטּוצײּב גנּוטלאהרעטנוא רּוצ ,לייהטנעגעג םיא

 סאװ .ףענײװ םימ טכינ עטממיטש ךיא : טגַאז ןוָאטס

 ןנעװ ססַאד ןאמ טהיז ָאז טגנַאלעבנַא רעּפַאס דנּוא ןַאמרּביל

 ײל רעּבַא ,ללּכה תבוטל רעממיא רע טנימ טכירּפש רעּפַאס

 ,ןעטלַאה ּוצ סיורג ךיז םּוא ,ןײלַא ךיז רּונ טנײמ ןַאמרעּב

 םעד ןעטגנאלרעפ דניקנעװעל דנּוא טנעדיזערּפ רעד

 ןעטײקכילנעזרעּפ רע לײװ ,ןעהעיצמנע ּוצ טרָאװ סאד רענדער

 :ער רענדער םעד ללָאז ןאמ טַאּב ןאמרעּביל רעּבא ,טרהירעּפ

 ןעגעג טּבױלרע רע דנוא ןהיא רּונ טרהירעּב םע ,ןעססַאל ןעד

 ,ןעכערּפש ּוצ ןָאזרעּפ ענײז

 טעדַאשעג רּונ זנּוא טַאה ןַאמרעּביל ; רעטײװ טגַאז ןוָאמס

 ריװ רּונ .ןאהמעג סטמכינ רַאג רע טַאה ןייארעפ ןעה ריפ דנּוא

 ,ןאהטעג םעללַא ןעּבאה

 ןנעװ .סעלעיפ רהעז ןַאמרעּביל דיפ רַאװצ םגַאז רענײװ

 יקירעּב ןטמ םַסּומ ָאז ןאהטעג גינעװ ןײארעפ ןעד ריפ ךיוא רֶע
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 .סױא דנּוא טנהָאװ טרַאטש רעד ןיא טכינ רע סטאד ןעגיטכיז
 ןענַײמעגלַא םיא סומזילַאיצַאס ןעד ריפ רע טעמײּברא םעד דעט

 ,טכַאנ ןּוא גָאט טימאד רּונ ךז םגיטפעשעּב רע ,לעיפ רהע
 -ײלגרעפ טכינ ןַאמרּביל ןָאּפ ' טײקגיטעהט יד ָאזלַא ןנאק ןַאמ

 םהיא ןָאּפ ןעננעק דנּוא ןרעדנַא ןָאּפ טײקגיטעהט רעד טימ ןעכ
 יד םסיא ,רענײװ עטקרעמעּב ךָאד ;ןעגנאלרעפ רהעמ טכינ

 ןײארעפ ןעד ןַאמרעּביל ססאד ןרעדעילגטימ ןעגינייא ןאפ .גנּונַײמ
 .עממָאק ןעללעפ ןעניהטענ ײּב רּונ דנּוא ללָאז ןעססאלרעפ

 ?םנײארעּפ סעד קעװצ רעד טזיא סָאװ :רע טגארפ ײבגד
 רע .ןעטעדטּוצסױא טײרעּב ךיז עטרעלקרע .ןַאמרעּבִיל

 -עג רעדעילגמימ עגינעיעיד טימַאד ,ןייארעפ םָאּפ ךיז עטגַאזמנע

 רע .ןעריללָארטנַאק ּוצ . גנוניימ ערהיא ןעללָאז ןעּבאה םייהנעגע

 ןהעדנַא ןענײא ללָאז ןאמ טאב
 ןײא ָאז רּצ םטסיא ןעטערטסױא ןייז רעּבַא .גנּוצטיז ןעגיטפניק

 רעּבא ןנעװ .דריװ ןעממָאק ןעטלעז רע ססַאד ,ןעטערטסיוא

 רעממיא רע טסיא דריװ ןעּבַאה גיהטענ סַאװטע ןײארעפ רעד

 -ײּברַא יד רעטנּוא ןנַאק םסּבלעז רע .ןּוהמ ּוצ סעפלַא טירעּב
 ּבלַאהרעססױא ענהָאװ רע ,ןעריטיגַא דנּוא ןעממָאק טכינ רעמ

 דנּוא הטאר טימ טרָאװ טימ ןענעיד רּונ ןנַאק רע .טדַאטש רעד

 .רעדעפ רעד טימ
 טנײמ ָאז טפפירטעּב סנײארעפ םעד קקעװצ ןעד סאו

 טסּבלעז ךיז קעװצ ןעד ךילטשרע טַאה ןיײאהעפ רעד ססַאה רע

 עשיטסילַאיצַאס איד ,ןערעלקוצפיוא גיטייזנעגפג ךיז ,ןעגינעג ּוצ

 רעדָא ןָאדנָאל טסיא םעדרעססיוא דנּוא ,ןעטיירּברעפ .ּוצ ןעעדיא

 .םיוא ךילטנעפפע ריװ ָאװ ,טקנּוּפ עגיצניא רעד טסאפ דנַאלגנע
 ןעטסילַאיצַאס ןעשידײ איד ריּפ .ןעננעק ןעטערט

 דּוצ ןעלהעװסיוא רעטערקעס

 טטרעװרעדנַא

 -סיזקע ריװ ססאד זײװעּב ןיא ,ענהַאפ יד ןייארעפ רעזנּוא טסיא

 ןעטסילאיצַאס ערעדנַא .ןעריט

 רעד סםּומ סע דנּוא ,טכינ רעּבַא

 ריװ ,ןעגנּוטײצ ערהיא ןעּבַאה

 המרעװ ןנַאה ךיוא ןייארעפ

 ,ערעװ קקעװצ רעגיצנייא ןַײז רּונ םסעיד ןנעװ ןעּבַאה
 ססאד טכינ ןעללַאװ ָארװַאי דנּוא ץטישפיל ,לַאהטנעזָאר

 ןַאמרּביל ןעװ טגאז ללַאהטנעזָאר ,ללָאז ןעטעדטסיוא ןַאמרעּביל
 -יל טגירייהטרעפ ץטישּפיל ,ןטערטסױא הע ךיוא דריװ טטירטסיוא

 ךױא ןנַאק טלדנַאהעג טכעלש לַאמנײא רעװ ססַאד ,ןנַאמרעּב

 -רעּביל ריפ םעלעיפ ךַארּפש ווָארװַאי .רעלהעפ ןעד ןעכַאמ םּוג

 .ןַאמ
 רענײװ איװ :טגַאז רעּפַאס

 .סיזירק ענײא ןייארעפ רעד טצעי

 טּבעלרעּביא טגַאזעג ןעּבַא
 טצעי זנּוא ןַאמרּביל לליװ

 טכער ןײק טַאה רע !ןעממַאדרעּפ סע ךיא ססומ ָאז ןעססַאלרעפ
 ָאז ,טּוהט ךָאד םע רע ןנעװ דנּוא ןעססאלרעפ ּוצ טצעי זנּוא
 ךָאנ רע סשַאד ןעססַאל ןעהילּבפױא ןײארעפ םעד ר יוו ןעדרעװ
 .דריװ ןעהעטש רעססעּב

 רע .,ןעּבעילּבעג ססולשטנע םענײז ײּב טסיא ןַאמרעּביל
 ןַאמ סָאװ .ןעממָאק רענעטלעז ןַא תּבש ןעגיטפניק םָאפ דריװ
 ןײארעפ ןעד ריפ רע דריװ ,דריװ ןעגנַאלרעּפ םהיא ןָאפ רעּבַא
 ,ןוהמ

 ןעד רעּבמעװָאנ ןעמריפ ןעד םטממיטשעּב -עדרּואװ סע
 ,ןעססַאל ;עגארטרַאפ גַארטראפ

 584 ןודנולּב םירבעה םיּתסילאיצסה תדגא סקנּפ

 (ששטײד) עײנ ססַאד ,ײז הָארּפ רע ססאד עטגַאז רעּפַאּ

 ,ןעדרעװ ןעטערטניײא זנּוא יב עטנעמעלע

 ,ןעדרעװ ןּוהט ןײארעּפ ןעד

 רעּביא ןעננּוממיטשעּב (1 :טסיא גנּונדרַאסעגַאט

 -םגנורליב ןעד רעּביא גנּוממיטשעּב (2 .ןעססַאקסגנּוצטיטשרעטנּוא

 ,ללָאז ןּוהט ןירַאד ןַאמ סַאװ דנּוא איװ ,ןייארעפ םיא טנעמעלע

 .סנייארעפ טעד ןעטסַאקּפעירדּב ןעד רעּביא 3

 .סנעּפ 6 גנילליש 2 ןעממָאקעּב טַאה עססאק יד

 .רהּוא 11 םּוא ןעדרָאװ ןעססַאלשעג זיא גנוצטיז יד

 קעשטַאלָאּפ לרַאק רעדנעצטיזרָאּפ
 ןַאמרּביל .א רעטערקעס

 ריפ סעלעיפ עכלעוו

 לָאקָאטָארּפ

 (26) גנוצטיז ןעטסגיצנַאװצדנּואײרד רצפד

 סנייארעפ ןעשיטסילאיצָאס ןעשידיי סעד

 13608 6?223/חס506/ !סש (!תוסח 5 595

 ז"לרּת ןושח א"י ןָאדנָאל

 76 רּבומקָא 28

 רעטנּוא רֵהּוא 9 םּוא ןעדדַאװ טענפפערע טסיא גנּוצטיז יד

 .גרעּבנעדלַאג סרעגריּב סעד ץטיזרָאפ
 רעד לָאקָאטָארּפ ןעד ןעזעלעגרָאּפ טַאה רעמערקעס רעד

 ,עמסעג 2 ןערַאװ גנּולממַאזרעפ רעד ןיא .גנולממַאזרעפ ןעגירָאפ

 ןענײז ןיא ןאמ ססַאד טגַאזעג טַאה לאהטנעזַאר רעגריּב
 "עטסעּב איד, עטרָאװ יד .ּביל ןעמַאנ ןעד טטַאמש ןעטרָאװ

 ָאז רע לײװח ,עדרּואװ ןעממָאנעגנא ךױא סַאװ ,ללָאז ןעצטעז

 ,עּבַאה טגַאזעג
 ּױקסיד רעד גנּונדרָא איד ןעגעג עטריטסעטָארּפ רעּפַאס

 ,טנישרע רעפײדגנַא סלַא רע ָאװ ,לָאקָאטָארּפ םעד ןיא  ןַאיּטס

 ענעפפידגעגנַא רעד רע דנּוא רַאװ טרהעקעגמּוא ךילטנעגייא סע ַאד
 סרעּפַאס ןאמרעּביל ןָאפ עדרּואװ סע עטעטרַאװטנַא דעני .רַאװ

 - ןענײמעגללַא .םיא רּונ טַאה רע ,םרענניארע טכינ סגנַאּפנַא ןעמאנ

 ...ןעכָארּפשעג
 ,ןערָאװיג ןעמּונעגנא לָאקַאטָארּפ רעד טסיא רעהכַאנ

 טפאשללעזעג איד ןא ףירּב 2 ןעזעלעגרָאפ טַאה ןַאמרעּביל

 -נעצטיזרַאּפ ןּופ גאלשרַאפ ףיױא דנּוא גיצּפײל ןּופ ןּוא ןעיװ ןּופ

 ןעשרָאװטנַא ּוצ ײז רעטערקעס םעד טגַארטּפױאעּב ןַאמ םאה ןעד
 .עסירג עמרַאװ איד ריפ ןעקנַאד ּוצ ןּוא

 ןעטלאהעג עדער עמעּרַאװ ענַײא טאה טוַאה טסַאג רעד

 :ָאס איד ססַאה טקירדעגסױא עדיײרפ ענײז ןּוא ןייארעפ ןעד ןַא
 הַא עשידײ איד רעטנּוא ןעדנופעג גנַאגנײא ןעעדיא עשיטסילַאיצ

 -גיטעהט עשיטסילַאיצָאס איד רעּביא סעלעיפ טַאה ןּוא רעטייּב

 .עדרּואװ ןעממָאנעגּפיוא ָאדַארּב .טימ סַאװ ,ןעכָארּפשעג טייק
 ףרשעגניא ךיז ןעּבאה ססעװ ןוא םּוַאה עטסעג איד

 .רעדילגטימ סלַא ןעּב
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 סאד טליהטעגטימ ןייארעפ םעד טאה קעצטַאלָאּפ רעגריּב

 עטרָאװ:סדישּבַא ענעכָארּפשעג:טּוג עגינייא טַאה ןּוא טזייררעּפ רע

 ,טג8זעג

 .סנעּפ 9 גנילליש 1 ןעממָאקעּב טַאה עססַאק איד

 ,רהּוא 10 טעדנעעג טַאה גנוצטיז איד

 רעדנעצטיזרָאּפ

 ןַאמרּביל .א ראמערקעס

 לא קָאטָא רֹּכ

 (27) גנּוצטיז ןפטסגיצנַאווצדנוארפיפ רעד

 סנײארעֿפ ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיי םעד

 עסערדַא עגירָאּפ

 ןושח י"ח ןודנול

 76 רּבמיּבונ 4 ,ז"לרת

 .נּוא רהּוא 4/?8 םּוא טענפפערע עדרּואװ גנולממַאזרעפ איד

 .וָארװַאי סרעגריּב סעד ץטיזרָאפ רעט

 ןענײא טאה ןײארעפ ןעשטיד םעד םיױא לעדנעמ רעגריּב

 .עזײװסנָאיצקּודָארּפ רעּביא ןעטלאהעג גַארטרָאפ

 .רעּביל ,ןעממָאנעגפױא ללַאּפײּב טימ עדרואװ עדער איד

 ןעגנּוקרעמנַא עגינײא ןעטכַאמ רעּפַאס דנּוא גרעּבנעדלָאג  ,ןַאמ

 .טיוה-ןאװ ךיוא ןנַאד .ןעגנּורעטײלרע דנּוא

 .ןעדרָאװ ןעססָאלשעג גנולממאזרעפ יד טסיא טימאד

 טנעדיזערּפ

 ןַאמרּביל .א ראטערקעס

 לָא סָא טָא רּפ

 (28) גנולממַאזרעפ ןעטסגיצנַאווצדנּואפניפ רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשידיי סעד

 (ס0א10140 (זזמס5 1106 22160005/6/

 פסש (1חוסתפהת =

 ןושח ה"כ ןָאדנָאל

 76 רּבמיבונ 11 ,זילרת

 רהּוא 81/4 םּוא טענפפערע עדרּואװ גנולממאזרעפ איד

 .רעּפאס סרעגריּב םעד ץטוזרָאּפ רעטנּוא

 -רעּב ןעד רעּביא גארטרָאּפ ןענייא טלעיה גרעּבנעדלָאג

 איד רעּביא ךױא רע ײּבָאװ ,םסערגנָאק ןעלַאנָאיצאנרעטניא רענ

 .ךארּפש ןעטסילאיצַאס רעד גנואיימראפ

 ;רָאפ עגארפ איד עטגעל ןאמרעּביּל

 ,ללָאז ןרעססערגרעּפ ןַײא

 .רעפ ןעד ןאמ איו

 586 ןודנולּב םירּבעה םיּתסילאיצסה תדגא סקנּפ

 איד ןירָאװ ,ןעקקּורד ּוצ ןעטראק רָאפ עטגעל לאהטנעזָאר
 ןעדרעװ טצטעזעג רעדנאנייאסיוא סּומזילאיצָאס סעד ןעיּפיצנירּפ

 םּוא ןעגידנעהניא ןעטראק עכלָאז דעילגטימ סעדעי דנּוא ןעללָאז
 .ןצגידנעהנייא עכלָאז רעטײּברא ןעד םיהנעגעלעג ייּב

 דנּוא רעדניּבכּוּב :עטסעג 2 ןעראו גנולממאזרעפ רעד ןוא

 .עדרואװ ןעהעילרעפ םכעד-טרָאװ סאד ןענעד ,לעּומאס

 -רַאק איד ריפ סױא ךיז ןעכַארּפש וװָארװַאי דנּוא לעּומעס
 .טנעפפע ןענײא ללָאז ןַאמ װָארװַאי עטללָאװ םעדרעססיוא ,ןעט

 ,ןעטלאטשנארעפ גניטימ ןעכיל
 עטגעגיללעטניא רּונ ןַאמ יססַאד גנוניימ רעד רַאװ רענײװ

 ןעמהענ ןעטעדליּבעגנּוא אי- ןנעד ,ללָאז ןעּברעװ רעדעילגטימ

 .םילגעמ רעד ןיא טפּפָאה טסּבלעז רע .ףױא רעװש ןעעדיא איד

 .ןעגנעק ּוצ ןעקריװ עכַאז איד ריפ ןײז ּוצ טצטעזרעפ טײק
 -עגנּוא ססאד גנונימ רעד דניז ןַאמרעּביל דנּוא װָארװאי

 םּומזילַאיצַאס סעד ןעעדיא איד דניז גיהעפ ָאזנעּבע עטעדליּב
 .ןעמהענּוצפיוא

 -רע םּוקיִלּבּוּפ םעד ןעהעז ללָאז ןאמ װָארװַאי טגַאז ּושַאד)

 טסיא סָאװ דנּוא דניז ערענָאיססימ ךילטנעגייא סאװ ןערעלק
 עקקעװצ ערעזנּוא ססַאד ללָאז ןעססיװ סע טימַאד םּומזיטיאּוזעי
 .דניז ןָאּפַאד טצטעזעגנעגעגטנע ץנַאג

 סַאד דנוא רעיה ןעזעװסנָאיססימ סַאד רעּביא ךַארּפש ןַאמ

 .(םגנעפ עצטענ ערהיא ןיא עטײל עגנּי עגיטכימ עלעיפ איז
 :עיד ססאד גנּונײמ רעזעיד ךיז עטגײנ גרעּבנעדלָאג ךיוא

 ןעטפערק ןערהיא ְךַאְנ ,ןענהָאװ טדאטש רעד ןיא עכלעװ ,ןעגינעי

 ןענעטעדטעגסיוא איד .ןעללָאז ןעקדיװ ןרעטיּברַא ןעד רעטנּוא
 ךיז ןַאמ לַײװ ,ןעגידלּושעּב ריפַאד טכינ ןַאמ ססּומ רעדעילגטימ
 רעדעילגמימ איד ךיז ןעננעק םּורַאד ,ללעיציּפּפָא רּונ דנוא טהיז גינעוו

 .ןערהענ רעדנַאנײא טכינ
 ןעגאמ טגאז דנּוא ײּב טממיטש וװָארװַאי

 .ןעריזימַא ןייארעפ םִיא רעדעילג

 .טימ אי- ךיז

 .עגרָאּפ ןָאש איװ ,ךיז ללָאז ןַאמ רָאפ םגעל ןַאמרעּביל
 רעטנוא 71/ ויּב דנּוא ןלעממַאזרעפ 6 םּוא ,עדרּואװ ןעגַאלש
 ןעדרעװ ךרּודַאד .ןעריזימַא ךיִז דנּוא ןעכערּפשעּב טַאװירּפ ךיז
 ןעדרעװ טננַאקעּב רהעמ רעדנַאנײא רעטנּוא רעדעילגטימ איד
 ןוא ןעמטימ ךױא רעדעילגטימ איד ססַאד עטגַאז גרעּבנעדלָאג
 .ןעללָאז ןעכּוזעּב רעדנַאנײא טּפָא עכָאװ רעד

 רּוצ ןײארעּפ רעד םסַאד םהיא טײרפ סע טגַאז רעּפַאס
 ןעכַאמ ּוצ סטכינ גנּורליּב ענִהֶא ססאד ןעממָאקעג גנוגײצרעּביא
 .סױא טסּבלעז דעילגטימ סעדעי םכינ סםאד טכער ײז סע .ײז
 עטײל יד ןַאמ ססַאד רּו ללָאז ןעטײּברא ןיארעפ םעד רעס
 -רעפ רעד ססַאד דנּוא ןעממָאק ּוצ ןיײארעפ םיא לָאז ןעדַאלנײא
 -ירַאד ךַארּפשדעּפ רע ,ללָאז ןערהיפ ַאדנַאגַאּפָארּפ טסּבלעז ןייא
 .ןעכיײרוצניא ךילטפירש עטקנוּפ רעּב

 סָאװ ללָאז ןעגַאז רעדעי סטַאד רָאּפ עטנעל ןַאמרעּביל
 ןָאּפ ןַאמ ןנעװ דנוא טכירּפש טדַאטש רעד ןיא זנּוא ןָאפ ןַאמ
 -תוה ּוצ ןעדּי יד ןעהעג םּורַאװ ,ייז גנוניימ רעגיטסניגנוא זנּוא
 ? ערענָאישסימ רעד ןעטגידערּפ איד ןערעהּוצנא ןעטרעד

 ןעלליװ סעדלעג סעד םּוא סע איז ססַאד עטנַאז לַאהטנעזָאר



 ןודנולּכ םירבעה םיּתסילאיצפה תדגא סקנּפ 581

 ךַארּפש ןאמ .רעכּוזעּב ערהיא ןעקנעשעּב עדענָאיססימ יד .ןּוהט

 ןעד ןָאּפ עמײל רעגנּוי רעשידײ רעלעיפ גנוקקָאלרעּפ איד רעּביא
 -רעפ ןעגיטפניק רעד ןיא ןעססָאלשעּב טַאה ןּוא ןערענָאיססימ

 ללָאז ןעמהעננַא ?עטטימ ריפ ןַאמ סָאװ ןעהטַארעּב ּוצ גנּולממַאז

 .ןלעדנַאה אּוצ ןעגעגאד םּוא
 .לַארענעג ענײא תּבש ןעגיטפניק ןעססָאלשעּב עדרואװ םע

 ןעטקקעװרע עללא רעּביא םּוא ןעפורעּבּוצנײא גנּולממַאזרעפ

 .ןעממיטש ּוצ ןעגַארפ
 עדרּואװ דנּוא גנילליש 1-3 ןעמּוקעּב םאה עטססַאק איד

 ענעּבעירשעגסױא איד ריפ גנילליש ריפ טלהָאצעג ןאמרעּביל ןַא
 .סטרעוורָאפ טפירשטייצ

 טנעדיזעדּפ

 ןַאמרּביל .א רעטערקעס

 טכירצב

 סראטערקעס סעד

 סעד טייקגיטעהט עגירהעיּבלַאה איד רעּביא
 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשידיי

 .רעּפ 10 ןעטערטעגנעממאזוצ ןענייז 1876 יַאמ 1/13 ןעד

 .טָאנעגפיוא .טפאשללעזעג ענײא ךיז סא ןעמעדליּב דנּוא ןעגָאז

 ןערַאװ ןעממאזוצ ,20 ןעמײצ ןענעדעישרעפ ּוצ ךָאנ ןעדרּואװ ןעמ

 .ןענָאזרעּפ 30 ןייארעפ םיא

 טזייררעפ טסיא ןָאפַאד
 ןעטערטעגסיוא

 ןעסמָאלשעגסיוא

 -|}  ןעכירטשעג ןײארעפ םעד סױא ןעממַאזוצ

 19 טצעי ךיז ןענכער רעדעילגטימ סלַא
 ,ןענָאזרעּפ 16 ןײארעפ םיא רעממיא ןערַאװ טינשכרּוד םיא

 ןעגַארפ עדנעגלָאפ ןעדרּואװ סערהאי ןעּבלַאה סעזעיד דנערהעה
 ; ןעססָאלשעּב דנּוא טללעטשעגפיוא

 םּוא ןעכַאמ ךיז ךּוּבציטָאנ ןײא ללָאז דעילגטימ םעדעי (

 .טלעהרעפרעמיײּברַא רעּביא ןעגנּוקרעמעּב ןעּבײרשּוצנײא טרָאד
 ,עססינ

 ראטערקעס םעד איז ,ןערהיפנייא עטסעג ללָאז ןַאמ 2

 ,ןעּבײרשנײא לָאקָאטָארּפ םיא ןעמאנ ערהיא דנּוא ןעללעטשרָאפ
 -הענפיוא ןײארעפ ןיא רעלבערט דנּוא רעטסַײמ ענײק (3

 -עּב ףױא רע ןנַאק דריװ רעטסײמ דעילגמימ ןײא ןנעװ רּונ .ןעמ
 .ןעּבײלּברעפ סניײארעפ םעד ססּולש

 .ןרעדרעפעּב אּוצ רעדעילגטימ רעד גנּודליּב יד (4

 2 דנּוא טעדנירגעג קעהטָאילּביּב ענײא עדרואװ סע 65

 86ץחס|05 עשילגנע ענא ךילמענ ,ןעּבירשעגסיוא .ןעגנּוטײצ

 .עסזש8/6פ עשמייד עניײא דנּוא |16ט5מ806/

 סעשיססּור ןיײא קעהטָאילּביּב איד טממָאקעּב םעדרעסיוא

 רער ןָאפ ן,886ק64" -- ?סזשפזס} ?0ז6810 טטַאלּב
 ,ןָאיצקאדער

 = וע ט
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 :זצנײא גניטימ-קילּבוּפ ןענייא ןעססָאלשעּב עדרואװ סע (6

 ףּכמַאק םּוצ ךיז ןעגעװעּב אּוצ רעטיּברַא איד םּוא ןעפורעּב

 ןעדרּואװ טסּוגױא 18 םא ,ןעגינייארעפ ּוצ לַאטיּפַאק סַאד ןעגעג

 טסוגױא 26 דנּוא 19 םַא דנוא טקקּורדעג ןענָאיצַאמַאלקָארּפ 0

 םסּוגױא 26 םא רַאװ ןנאד .טלײהטעגסױא ןעססַארטש ןעד ןיא

 2 ךָאנ רעּבמעטּפעס 16 ךנוא 2 םא דנוא גניטימ עטשרע רעד

 טפאשללעזעגרעדײנש ענײא עדרּואװ סע .סגניטימ ענעססָאלשעג

 רעכלעװ ןיא ,זנּוא ענהֶא ךיז טעטלאװרעּפ יד רעּבַא ,טעדליּבעג

 .דניז רעדעילגטימ 300 םּוא טצעי

 םּוצ זיּב .ןײלק רהעז ןערַאװ סנײארעפ םעד לעטטימ איד

 ; דנאטשעּבאססאק רעד רַאװ רעּבמעװָאג 1

 { - 9 עגערטײּב
 { 3-5-9 ףיטקא 10- .(:ב"ג ןָאפ קנעשעג

 ג ןעּבעגעגסױא

 1582 גניטימ
 2 ןעגנומייצ
 19 ריטרטװק
 10- ב"ר ןא ןעדאש
 5- ,ּברַא .צנארפ ןַא

 = ץטישּפיל ןַא
 2-15-7 ףיססַאּפ 1-1 עקקָאלג

 0 2 רַאאּב דנוא דנַאטשעּב עטּטַאק

 טסיא םּוראד דנּוא טלהַאצעג דנַאמעינ טַאה עכָאװ ענייא

 ,ןעכירטשעג איז

 טכעלש רהעז עגעדטײּב איד ןעדרעװ ןענײמעגללַא םיא

 ,טלהטצעג

 ; גנונדרָאּטעגַאט ףיוא

 םאד ריפ םריססאק דנּוא סרעטערקעס םעד להאװ 41

 .רהַאי עּבלַאה עגיטפניק

 .ןעלעיצ ןערעזנּוא טימ ןעקקּורד ןעטרַאק ןעגעװ (2

 .ערענָאיססימ ןעגעג לעטטימ (3

 סניײארעפ םעד גנורעססערגרעפ רּוצ לעטמימ (4

 גנורליב רּוצ לעטטימ (5

 : ןעטסאקפעירב 8

 ןפמרּביל א רַאטערקעס

 לֶאקָאטָא רפ
 סעד (?גנּוצטיז (27) ןצ ט24 רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצַאס ןעשידיי

 עסערדא ענירָאּפ
 .װָאנ 18 ןַאדנָאל

 ז"לרת וילספ ח"ר

 רעטנוא רֵהּוא 8 5/4 םּוא ןעגנַאפעגנַא טאה גנּוצטיז איד

 .וָאמס 'ּב סעד ץטיזרָאּפ

 .גרעּבכנעדלָאג -- טנײמעג (41

 ןערעג זיא גנוציז עקיזָאד יד :תועט ַא זיא רעטײװ ןּוא ָאד (2

 ,גוציז עלעיצעּפס 3 יד קידנענעכער טשינ ,(עט24 יד טשינ ןּוא) עט26 יד

 ױה ןּוא ע021 יד ןעװעג ןעגײז יװצ (עטצעל) עקידרעטײװ יד ,ןעג

 .רער גט
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 ,ללעב ,רעדניּבכּוּב :עטסעג 4 ןערַאװ גנוצטיז רעד ןיא

 ,דנַאמעי ךָאנ דנוא הטָארמַאש

 ףנּוא לָאקָאטָארּפ עגירָאפ סַאד טַאה רעטערקעס רעד

 דנּוא ןעדרּואװ ןעממָאנעגנא עכלעװ ,טעטַאטשעגּבַא טכירעּב ןענַײז

 *םטטש ןאד .ןעדנעצטיזרָאפ םעד ךּוּבלָאקָאטָארּפ סאד ּבאגרעּביא

 עססטַאק איד רעּביא ּבַא טכירעּב ןענײז ראטערקעס רעד עטעמ

 .םנעּפ 5 גנילליש 11 עססַאק ןיא ססַאד םאקסיורעה ײּבָאװ

 סענײא דנּוא סראטערקעס סענַײא להאו רּוצ טטירש ןאמ

 ראטערקעס עגירָאּפ איד גיממיטשנייא ןעדרואח סע .סריססַאק

 סעד גאלשרָאּפ ףױא דנּוא טלהעװעג רעדעיװ ריססאק דנּוא

 ערהיא ריפ ןײארעפ רעד ןענהיא עטקנַאד רעּפַאס סרעגריּב

 .טיײקגיטעהט עגירהעיּבלַאה

 טכירעּב םיא עטללָאז ןַאמ עטקרעמעּב רעּפַאס עגריּב
 .-עבײצרעפ ךיוא סנײארעּפ סעד טײקגיטעהט ןעגירהעיּבלאה רעד
 ןערעזנּוא ןײארעפ סגנּודליּב עלאנָאיצַאנרעטניא רעד ססַאד ןענ
 ןעגאלשעגרָאּפ רע טאה ןנַאד .טַאה טקנעשעג רעכיּב ענײארעּפ

 ןײז לַאקָאלסניארעּפ םיא ןעננוטײצ דנּוא רעכיּב עללַא ססַאד
 .עדרּואװ ןעממָאנעגנַא ךיוא סַאװ ,ןעטללָאז

 ךַארּפש גרעבנעדלָאג *ב  .גנּונדרָאסעגַאט דּוצ טטירש .ןַאמ
 :טנע טײקגיטעט רערהיא ןַאמ איװ דנּוא ערעגָאיססימ איד ןעגעװ
 ססעיל ןענָאיססּוקסיד ןעגיניא ךַאנ רעּבַא ,ללָאז ןעטערט ןענעג
 ןעניא עטסעג רעד רענײא לײװ ,ןעללַאּפ ענַארּפ עזעיד ןַאמ
 ,טאה גאלשרָאּפ

 סלַא רע ססַאד עטלהעצרע ללעּב ץטירָאמ רעטסימ

 םיּב ןנַאד ןַאפ ססַאד דנּוא עטײּברַא עֶרהאֹי 18 ןָאש רעקאמּפילט

 .םקרעטנּורעה 35 60 ףױא 65 ןּופ ןהָאלסטײּברא רעד טצעי

 ךיז ןייז ּוצ ךילפליהעּב רעקאמּפילס איד ןיײארעפ ןעד טַאּב רע

 ּוצ םלליּבדנאה דנּוא ןענינײארעּפ ּוצ טּפאשללעזעג רענַײא ּוצ

 איד רעטנּוא דריװ ןעלײהטרעפ טסּבלעז רע עכלעװ ,ןעקקּורד

 .רעטייּברא עשינלָאּפ דנּוא עשטייד ,עשידנעללָאה

 ענײא ןעססָאלשעּב עדרואװ ןענָאיססוקסיד ןעגינייא ךַאנ

 ןעממַאּוצ 24 ןעד גאטירפ םַא עכלעװ ,ןעלהעװ ּוצ ןָאיסיממָאק

 עג ןעדרּואװ סע .,ןעּהטַארעּב ּוצ רעּביראד דנּוא ללָאז ןעממָאק

 ,לאהטנעזָאר ,("טיוה {? רעדֶו ט"ב ןַאװ ,ןאמרּביל ּוצאד טלהעוו

 .םימ רערעטצעל עכלעװ ,ןענָאזרעּפ איד דנּוא ללעּב .מ ,ןּוָאטס

 .דריװ ןעגנירּפ

 דנּוא עגארטיײּב רעד גארטעּב ןעד רעּביא ךארּפש ןַאמ

 ,עכָאװ איד סנעּפ 3 ףיוא איז ססעיל

 -רעּפ ּוצ גנּומײצ עשידיא עניײא ןעגאלשעגרָאּפ עדרּואװ סע

 -נּוא ענײא רעּבעיל עטללָאװ דנּוא ןעגעגַאד רַאװ ץמישפיל ,ןעּביירש

 ןענָאיטסוקסיד ןעגנאל ךאנ .ןעּבאה ןייארעפ םיא עססאקסגנּוצימשרעט

 .ָאװ ןעּבײרשוצסױא גנּוטײצ עשטייד-שידיא עניײא ּוצַאד ןַאמ םטק

 ,עטגארטּפיואעּב ראטערקעס ןעד ןאמ טימ

 טרעװ רעכלעוו ,טוה.רעד.ןאװ -- טנײמעג העכיז טרעװ טע (?

 (לָאקָאטָארּפ ןטצעל עז) טָאהרעדנַאפ ןפּורעגנָא ףעטעּפש

 ,ויה

 590 ןודנולּב םירבעה םיּתסילאיצסה תדגא סקנפ

 יעירשעגניא דעילנטימ טלא ףז טאה הטָארמַאש רעגריּב

 ,ןגרעּבנעדלָאג} ב"נ רדנוא וָארװאי ןופ טרהיפצעננייא ,ןעּב

 ,םנעפ 9 גנילליש 2 ןעממָאקעּב טאה עטססאק איד

 ןעססָאלשעג גנולממאזרעפ יד טסיא דַהּוא 11 םּוא

 ןַאמרּביל .א ראטערקעס
 ףעדנעצטיזרָאפ

 לָאקָאטָארּפ
 (* גנוצטיז (28) 25 רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיי םעד

 ןעסערדצ עגירָאפנ ,רדא ,רָאּפ

 הײלרת וילסכ 'ט ןָאדנָאל

 76 רּבמעװָאנ 5

 :םפערע גרעּבנעדלָאג ןָאּפ רהוא 9 םּוא טסיא גנוצמיז איד

 ,ןעדרָאװ םענ

 .גנולממאזרעפ רעד ןיא עטסעג עגנײא ןעראװ סע

 טגיטכעמללָאפעּב ללעּב .רמ בָא עטגַארפ ןנַאמרַאה טסאג

 טפאשללעזעג ענײא םּוא ןעדנעװ ּוצ ןײארעפ ןעד ןא ךיז ראװ

 םעללא םע ססאד עמעטרָאװטנא עדנעצטיזרָאפ רעד .ןעדליּב ּוצ

 ,טאוירּפ רעדָא טכאמללָאפ טימ בָא ײז ךיײלג ןייארעפ םעד

 :רעפ םעד טײקגיטעהט רעד זײרק םִיא סע טגעיל םללאפנעדעי

 -רּביל ,ןעגינייארעפ ּוצ רעדנאניא רעטנּוא רעטײּברא איד סניײא

 ,ײז גארטנא טאווירּפ ןײא הּונ עכאז איד םסאד עטרעלקרע ןאמ

 .רמ ןנאק םּוראה ,טּפאשללעזעג ענײק ְךָאנ טּבעיג סע ןנעד

 ,ןײז רעטגיטכעמללאפעּב טכינ ללעּב

 סאד ןאמ ּבָא (1 :גנּוממיטשּבא רּוצ עטללעטש ןאמרעּביל

 רעכאמּפילס רענײא גנורליב איד ריפ עססאק רעד סא דלעג

 ןא ךיז ןײארעפ רעד ּבָא (2 .ללָאז ןעּכעגסױא טפאשללעזעג

 איז דנּוא ,ללָאז ןעדנעװ ןעמפאשללעזעג עשיטסילאוצָאס ערעדנא

 .אוצ איד ּבָא (6 .ןעטטיב ּוצ עכאז עזעיד ריפ גארטיּב םּוא

 םנײארעפ םעד ןעמאנ םיא סױאכרּוד סגניטימ םעד גנופּורנעממ

 .רעװ ןעגנאלרעּפ רעטיײּברא איד ןנעװ -- רעדָא ,ללָאז ןעהעשעג

 ,עטימָאק רעטײּברא םעד ןעמאנ םיא -- ןעד

 .קנופ 2 ןעטשרע יד ןעדרּואװ ןענָאיססּוקסיד ןעגינייא ךַאנ

 ,ןעמסַאלדעּביא עטימָאק םעד עטמירד רעד דנּוא טעהַאיעּב עמ

 עטללעטש  ָאז דניז רעטסײמנײלק רעכאטּפילס איד ַאד

 יב ןעדרעװ ןעצטונ ריפ סַאװ ,עגארפ איד ללעּב .רמ ןַא ןאמ

 .נײלּק רערהיא ענאל רעד גנורעססעּברעפ רעד ןָאּפ "?עדנעה;

 םסאד טעמרָאװטנאעג פאה ללעּב ,רמ ,ןעננאק ןעּבאה רעטסיימ

 ןעממָאקעּב רהעמ אױ עכלעװ ,עכָאװ איד גנילליש םעדעי ןָאפ

 ,ןטממָאקעּב רהעמ סנעּפ 3 דנעה יד ןעדרעװ ,ןעדרעװ

 ,עגארפ איד עטללעטש לאהטנעזָאר רעגריּב

 ,רעטײּברא רעדָא דנז רעטסײמ רעקאמּפלס איר ּבָא

 4588 .ז הרעה -- עז ;(20) עט27 יד -- ןתמא רעד ןיא (*
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 ינירּפ ןערעזנּוא ךאנ ריװ ןעננעק ָאז דניז רעטסײמ איז ןנעװ

 עג איד ּבָא עטגארפ רענײװ -- ,ןּוהט סטכינ איז ריפ ןעּפיצ

 יעּב ןעממאזוצ ןרעטיײּברא טימ ןרעטסײמנײלק םיוא םפאשללעז

 ססאד עטרעלקרע ןּואטס ,רעמײּברא רּונ רעדָא דריװ ןעהעמש

 ןעננעק ןעהעג ןעממאזּוצ ןרעטסײמנײלק ןעד טימ רעטײּברא איד

 עבלעװ דניז רעטיײּברא רּונ ךילטנעגיא רעטסיימנילק איד לי

 .ןעמיײּברא קקיטש ָארפ

 *עג איד ןיא עגנילרהעל ךיױא ןאמ ּבָא עגארפ רעד ףיוא

 םעטממיטשעּב סטכינ עדרּואװ רריװ ןעמהענפיוא טפאשללעז

 ,ןעססַאלשעּב

 עטננעק ןּוהט ןאמ סאװ ןעכָארּפשעג סעלעיּפ עדרּואװ סע

 ססּולפנײא םָאפ עטײל ןעגנּי ןעדמערפ ןעדנעממָאקנא איד םּוא

 יָאיססימ ןעד ןאמ איח דנּוא ןעטלאה ּוצ ןרעפ ערענָאיססימ רעד

 ,עטללָאז ןעמײּבראנעגעגטנע ןערעג

 -עּב סרעדנָאזעּב ,ןעכָארּפשעג רעּביראד עדרּואװ סעלעיפ

 .עגארפ רעזעיד עטאּבעד איד ףױא ןַאמטרַאה טסאג דנַאטש

 ןײארעּביא רעּבירַאד ןַאמ םאק ךילדנע .ןעגעגאד ראז ןילרעּב

 .ײמעגללא םיא ןרעדנָאז ,ללָאז ןּוהט סטכינ טקעריד ןאמ םסאד

 ססאד ,ןרעײטש ךרּודאד ןרעדנא סעדעי איװ לעּביא סעזעיד ןענ

 .געמ ןאמ ָאװ ,לָאז ןעדנירג ָאריּב זייװכאנ-סטייּברא ןענײא ןאמ

 -ריּב .ללָאז ןעפפאשרעפ טעּברא רעטײּברא ןעדעי םענייא טסכיל

 ףױא ָאריּב סטיײּברא רעּביא עגאדפ יד עטללעטש ססױרטש רעג

 .גנולממאזרעפ ןעגיטפניק רעד גנּונדרָאסענאט

 -ָאק ןענײא תּבש ןעגיטפניק ןעסטָאלשעּב עדרואװ סע

 ןרעדעילגטימסניײארעּפ ןָאפ דנּוא ןרעטײּברא סיוא גניטימ עטימ

 -ללעזעג רעקאמּפילס רעד ןָאיצאזינאגרָא איד םּוא ,ןעּפּורעּב ּוצ

 .ןעהטארעּב ּוצ טפאש

 ,ןאמרהעפ ;ןעּבעירשעגנײא ךיז ןעּבאה רעדעילגטימ םֹּלֹא

 ,לעקנערפ דנּוא סיורטש ,לּלעּב

 ,םנעּפ 6 גנילליש 2 ןעממָאקעּב טאה עססאק איד

 ןַאמרּביל .א רעטערקעס

 ;גנּוקרעמנא

 ןרעדנָאז ,גנוצטיזסניארעפ ענײק ראו רעּבמעצעד 2 םא

 ןעּבַאה טײצ רעזעיד ןיא .רעקאמּפילס רעד גניטיט-עטימָאק ןיא

 י דנּוא 'ה רעדירּב איד ןעּבעירשעגנײא רעדעילגטימ סלא ךיז

 .סקרַאמ קחצי דנּוא עטיוס

 ,ןליפיװ טלעפ'ס} ..,ןעממָאקעּב טַאה עססאק איד

 ימ-טאוירּפ ןַײא םּורעדיװ ראװ רעּבמעצעד 6 םא

 טַאה ןעססָאלשעּב סעכלעװ ,עטימָאק דנּוא רעקאמּפילס רעד גנימ

 -ײא ּוצ ןלעממאזרעפ ּוצ ןעטננאקעּב ערהיא רעּבמעצעד 9 םא

 ?:660085005 !זחמ65 ןיא גניטימ רעקאמּפילס:טאווירּפ םענ

 ,םדנעבא רהּוא 7 םּוא (1031590050:66/ שש 1:6088ק/6) 8.

 .רריח ןייז דנעזעװנא עטימָאק סַאד ךיוא ײּבָאװ

 ןַאמרּביל .א ראמערקעפ
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 לָא ק א טָא רּפ

 טפ} (*גנוצטיז רעטסגיצנאווצנדּואסכעז רעד

 סנייארעפ ןעשיטסילַאיצָאס ןעשידיי סעד

 (ןםוסתפ 51:66/ 2216/005/6/ 5714 5

 16 רעּבמעצעד 28 ןעד ןָאדנָאל

 ןעדרָאװ מענפפערע זיא גנּוצמיז איד
 ,גרעּבנעדלָאג רעגריּב סעד

 גנײלק רעגריּב -- עמסעג 2 ןעראװ גנּוצמיז רעד ןיא
 .רנאמעי ךָאנ דנּוא

 ןאמ לעטשימ ריפ סאװ ןעכארּפשעג ליפ עדרּואװ םע

 .ןעממָאקעּב ּוצ ןרעדעילגטימ רהעמ םּוא ססומ ןעדנעװנַא
 -סילַאיצַאס טכינ ערעװ סע עטנײמ (* טָאהרעדנַאפ רעגריּב

 או ןעממָאקעּב ןרעדעילגטימ עכילטנעדרָא ןײק ינ ךיוא דנּוא שיט

 .טרריח ןענַארט ןײארעפ רעזנּוא ןעמהַאנ עשידּוי רעד עגנַאל
 ,עטכעמ ןעגארט ןייארעפ רעטײּברַא רענײמעגלַא עמהַאנ רעד ןעװ
 .ןעננעק ןעממָאקעּב רעדנעלגנע לעיפ ריװ ןעדרעװ

 -רעדנַאפ 'ּב טרָאװטנַא רּוצ טלעטש רעדנעצטיזרָאפ רעד

 עגיטכיר ךיז ריפ ןּוא ןַא ריװ סָאד םהיא עטרעלקרע דנּוא טָאה
 .ענּבא ָאז ןָאדנָאל ןיא ןעדּוי יד שאד רעּבא .דניז ןעטסילַאיצָאס

 םאד דנּוא ןעטּפַאשלעזעג ןרעדנא ןעללַא ןָאּפ ןעהעטש טרעדנָאז
 ,ןעצטישעּב) ןעצמעּב ץטּומש (טימ) (254 לצטראװק) טסיא

 .רא ּוצ ןעדּי איד רעטנּוא רּונ גיפײלרָאפ ריװ ןעססָאלשעּב ָאז

 .ןעמייּב

 ץטיזרָאפ רעטנּוא

 דנּוא גרעּבנעדלָאג רעגריּב עטצטיטשרעטנּוא רעניײװ 'ּב

 ןײארעפ ןערדנָאזעּב ןײא ןָאיצטַאנ רעדעי ןייֵא טאה םּורַאװ עטגאז

 ןָאיצטַאנ ןײא ךױא ריװ ָאז ,טגארט ןעמהַאנ םענגײא ןיײז דנּוא

 ,ןהּוט סע עגירּביא עלַא .סלַא ןעמַאנ רעזנּוא ריװ ןעללָאװ ָאז דניז

 .רַאג סע טּבָאהעּביא ריװ סַאד ּוצ טגיפ װָארבַאי רעגריב

 איד ריח ַאד ןעממַאק גנּודניּברעפ ןיא רעדנעלגנע םימ םכינ

 ,דניז גיטכעמ טכינ עכַארּפש עשילגנע

 םטאלּב םעשידּוי ןײא (1 :רָאפ גולש רענײה רעגריּב

 'העד טימ ןעססאל ןעקּורד ןעטרַאק דנּוא ןעססאל ןעּבײרשסױא

 ןעדרעװ ךרּודַאד סַאד עטגַאז דנּוא ;ןעגנּומײצ ערעזנּוא עטססיל

 םציטשרעטנּוא ןילרעּב רעגריּב ,ןעממָאקעּב ןרעדילגטימ ליפ ריװ

 : .םהיא

 גנונימ רעד ןיא טסיא גרעּבנעדלָאג 'ב דנּוא װָארבאי 'ּב

 ללָאז ןעּבײרשסױא ץטרעװרָאּפ טַאלּב סַאד טסרעּביל ןַאמ סַאד

 םיא עדיַאּב עללַא דנּוא טסיא םהַאלּב ײטראפ ןײא סע ַאד

 .ךאדש ּוצ עססַאק ערזנּוא

 ןּבױא עז ;(21) עט28 יד {?

 סָאװ ,טוה:רעד-ןַאװ רעקיּבלעזרעד זיא סָאד (*

 .ןט25 לָאקָאטָארּפ ןיא טנָאמ

 .רעד טרצוו

 יד ע ר
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 ּוצ ןײא סגנוטלַאהרעטנּוא םגַאטנָאז רָאּפ גולש חָארבאי 'ִּב

 ןעננעק ךרּודַאד סָאד עטנַײמ דנּוא עגערטרָאפ טסּבענ ןערהיפ

 .ןרעססערגרעפ טּפַאשלעזעג רעזנּוא ריח

 ןעטּפַאשלעזעג ערדנא טימ רהָאפ גולש טָאהרעדנַאפ 'ּב

 ןעציטשרעטנוא סנּוא איז טימַאד ןעטערמ ּוצ גנודניּברעפ ןיא

 ןַײא (2 .ןעפּורעּבּוצנײא גנולטמַאזרעפ עכילטנעפע עניײא ,ןעלָאז

 ,ליּב .קעס .סַאק ןרעדילגטימ 5 ןּופ ןעלהעװ ּוצ ןןָאיססימָאק

 טימ ןעלָאז ןָאפאד 2 דנוא ? רַאקעטָאילּביּב ,רַאטערקעט ,ריסאקנ

 ןַײא טױל ךיוא סאו -- ןעלָאז ןעגיטפעשעּב סנעדָאּפסערָאק רעד

 רעגריּב דנוא גרעּבגעדלָאג רעגריּב .-- ,ןעמהָאנעגנא .גנּוממימש

 ןאמ -- ,ןעדרָאװ טלהעװעג גנוממיטשּבא םיול דניז טָאהרעדנַאפ

 .רע עלא רעּביא גנולממַאזרעפ ןעטסכענ רעד ןיא ססָאלשעּב

 ,ןרעײנרע ּוצ ןעגארּפ ןעטנעװ

 594 ןודנולּב םירבעה םיּתסילאיצסה תדגא סקנּפ

 ,לש 3 -- ןעממָאקעּב טָאה עטסאק איד

 .רָאװ ןעססָאלשעג גנּולממַאזרעּפ איד טסיא רהּוא 12 םּוא
 (* ,,ראטערקעס ,ןעד

 : םײג ןלָאקָאטָארּפ יד ּוצ הפסוה םלא

 .סנייארעפ ןעשיטסילאיצָאס ןעשידיא םעד ְךּוּב-א ס ט א קע

 ןָאדנָאל ןיא םירבעה םיתסילאיצסה תדגא

 --?,,דע לרתה רעײא ו'כ -- 1816 יאמ 8120 םָאּפ

 ןגָארטײּב יד ןגעװ גנּוציז רעדעי טול ןוּבשה רעױנעג א

 ,םואצוה עטכאמעג יד ןּוא רעדילגטימ יד ןּופ

 צעד ,ןענַאמרעּביל ןּופ ןרָאװעג טריפעג ןענעז ןלָאקָאטָארּפ עלַא (*
 = טפירשטנאה רעדנַא ַא טימ ןּבירשעג זיא רעּבָא לָאקָאטָארּפ רעטצעל

 ,טלעפ סע ןעמָאנ סעמעװ ,רַאטערקעס םעַײנ םענּופ קיטנָאק



 טפירשטייצ רעשידיי:שיסּור רעטשרע רעד ןופ עטכישעג רעד וצ
 (סעדָא) יָאװָערָאּב .ש ןופ

} 

 "ןדיי עשיסּור יד ןּופ ןַאגרָא - טעװטזַאר, ועד
 יד ןָא ךיז טּביױה'ס ןכלעװ טימ ,(1860(1--1861 סעדָא)
 ןעװעג לָאמנייא טשינ זיא ,קיטסילַאנרּושז עשידיי-שיסור
 טלמַאזעגנָא ןיוש ךיז טָאה'ס .ןעגנּושרָאפ רַאפ עמעט ַא
 ןכלעוו ןּופ ךמס ןפיוא ,לַאירעטַאמ רעקידנטיײדַאּב ץנַאג ַא
 יד ןטכױלַאּב טײקכעלטקניּפ רעסיװעג ַא טימ ןעק'מ
 ןּוא עטכישעגרָאפ רעגנַאל רעד ןּופ ןּפַאטע ענעדיײשרַאפ
 :טסעדנּופ .(6 טַאלּבנכָאװ םעד ןּופ עטכישעג רעצרּוק רעד
 -עג רעד ןיא לטיּפַאק רעקיטכיוו רעקיזָאדרעד זיא ןגעוו
 .סּור ןיא טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןּופ עטכיש
 ,טסּואװַאּב יװ .טרעלקעגפיוא גּונעג טשינ ץלַא ךָאנ דנַאל
 'טּפיה רעד טשרָאפעגסיוא טשינ טציא זיּב ךָאנ זיא
 ּבילוצ ,תוּביס עטקעריד יד ןעװעג ןענעז סָאװ :טנעמָאמ
 ןיא יצ !;טלעטשענּפָא ךיז טָאה טַאלּבנכָאװ סָאד עכלעוו
 ןוא רוזנעצ רעד דצמ ןעגנורעטש יד ןעװעג הּביס יד
 ןָארעּפ רעד ןיא טכַאמ רצוויטַארטסינימדַא רעד דצמ
 טנַאק רעיסָארָאװַאנ ןופ  רָאטַאנרעּבוג-לַארענעג םענופ
 רעד טנָאמרעד סע סָאװ ןגעװ -- ,וװָאנַאגָארטס .ל ףַארג

 -עג יא (,עפכטעסצ'*) ?טעװסזַאר, טַאלּבנכָאו רעסעדָא סָאד (1

 ןּוא ןסעדעטניא עשידי רַאפ דנַאלסּור ןיא גנּוטַײצ ע טש רע יד ןצװו

 גנּולקיװטנַא רעקיטסײג רעד ןיא עלָאר ערעיוהעגמוא ןַא טליפשעג טָאה

 סָאװ ,םעד ףיוא טקּוקעג טשינ ,ץנעגילעטניא רעשיסּורײשידי רעד ןופ

 רעד ,רָאטקַאדער ריא .טַאהעג טשינ םימי תכלרא ןײק טָאה גנּוטייצ יד

 ןעוועג ןיא ,שטיוװָאניּבַאר ּפיסָא רעּבַײרש רעשיסּור-שידיי רעטנַאקַאּב

 רעקיזָאדרעד ןופ רעײטשרָאפ עטשרע ןּוא עטסנעעזעגנָא יד ןּופ רענײא

 ןיא ןּביוהעגפיוא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד שיטקַאפ ןוא ץנעגילעטגיא

 ןיא ןדיי יד ןופ גגנּוקיטכערַאּבכַײ?ג ןגעוו עגַארפ יד טײקכעלטנפע רעד

 ,דער ,דנַאלסור

 -ַאּב רעמ זיא "טעווסזַאר ןופ עטכישעג עכעלרעסיוא יד (2

 רעשיסוד.שידיי רעד ןופ לטיּפַאק רעדנַא זיא טשינ רעכלעוו יוו ,טנַאק

 ,טנפערַאפ לד (1 ;ןלַאירעטַאמ עקידנגלָאפ קנַאד א רקיע רעד ,עסערּפ

 -לרַאטס ַאיַאקסיערוװעי) שטיװ ָאגיּבַאר .ָא ןופ װיר ּב עטכעל

 םענײא ,עדנַאװעל .ל ןופ תונו כז יד (2 ;(1 .ב ,1911 ,יַאנ

 םענופ םוקפיוא םעד ןגעוו --,"טעווסזַאר ןופ רעטעּברַאטימ-טּפיוה יד ןופ

 ;(6 .מֹונ ,1881 "דָאכסָאװ) =ןדיי עשיסור יד ןופ ןַאגרָא ןטשרע

 דָאװָאנ ןיא ןדיי יד, --ר ע נ ר ע5 .מ .א ןופ ןעגנושרָאפסיוא-וװיכרַא יד (3

 .י ןופ ןעלקיטרַא לד (4 ;(197--191 .ז ,1901 ,סעדָא) *טיּבעג רעיסָאר

 לםעק ןרעטנוא (1911 ,גרוּברעטעּפ ,|1| .ב ,?עיָאטישזערעּפ}) ןצסעג

 .2 .ּפאק ,?ןעגגומיטש עכעלטפָאשלעזעג יד ןיא ןעגנורעדנע יד;

 ןייז ןיא שטיװָאניּבַאר .ָא "טעװסזַאר ןּופ רָאטקַאדער
 טָאה טַאלּבנכָאװ סָאד רעדָא --,6 ןעדנַאװעל ,ל ּוצ ווירּב
 ַא ןרָאװעג זיא סע סָאװ ,םעד תמחמ טלעטשענּפָא ךיז
 טָאה'ס יװ ,רעּבעגסױרַא-רָאטקַאדצר ןרַאפ טפעשעג טכעלש
 ענַײז ןיא שטיװָאניּבַאר .ָא רעקיּבלעורעד טרעלקרעד
 ןיא ,יונעג טשינ ןסייו רימ (4 ; ןלַאטנעזָאר .ל ּוצ ווירּב
 רעד דצמ קורד רעד ןענַאטשַאּב ךעלטנגייא זיא סָאװ
 דָארג ןוא .עיצַארטסינימדַא רעקיטרָא רעד ןוא רוונעצ
 .סשרעטניא ןקידנטײדַאּב ַא ןגַארפ עלַא עקיזָאדיד ןּבָאה

 ,רָאי ַא ןיא ןויװַאּב ךיז טָאה "טעװטזַאר, רעד
 .עג יד ללכּכ ךיז טימ ןּבױהעגנָא טָאה רעכלעװ
 טעמּכ .דנַאלסּור ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכיש
 ייוצ ןענישרעד וצ ןָא ןּבױה טייצ רעקיּבלעזרעד ןיא
 ,(5 "למרּכה, ןוא "ץילמה, רעד - ןעגנּוטייצ עשיאערּצעה
 ערעװש ייר ַא ןייז רבוג טײמעג ךיוא ןּבָאה עכלעו
 .געו רעייז ףיוא תועינמ

 טשיג ללּכ טיײצ רענעי ןיא זיא טכַאמ עשיסור יד
 טגעלפ יז .ןדיי רַאפ ןעגנוטייצ ןּביולרעד וצ הטונ ןעוועג
 ןופ םַארגָארּפ יד ןייז קדוּב יונעג רעיײז לָאמ סעדעי
 .גורעדָאפ עיינ ןּוא עיינ ץלַא ןלעטש ןּוא גנּוטיײצ רעד
 .רָאפ טערקנָאק טנָאקעג טשינ ץלַא ךיז טָאה יז ,ןעג
 :סיוקע יד ןדניּברַאפ ןזָאל סע ךיז טעװ ױזַא יװ ,ןלעטש
 רענײמעגלַא רעד טימ ןעגנּוטײצ עשידיי ןופ ץנעט
 סע רעכלעװ ןיא ,םעטסיס-סגנורעלקפיוא "רענָאיזַאק,

 ,57 טײז יוו} .ּב ,(שיכור) *=עיָאטישזעצהרעפ 6

 .| .ב ,1911 ,(שיסור) ?ַאנירַאטס ַאיַאקסיצרווצי}, 64

 עכעדּכ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד, ,גרעּבניצ .ש ;ל"נפ

 .59--58 .ז ,1915 ,גרוּברעטעּפ ,(שיסור) "?דנַאלסור ןּלא

 ןיא 1858 רָאי ןיא ןענישרעד זיא רעכלעװ ,''דיגמה ,, רעד (5

 2ַאּב ןעװעג ,טנַאקַאּב יװ ,ויא ,ץענערג רעשיסּור רעד יײּב ,ןסײרּפ ,קיל

 ּוליפַא םיא טָאה ןעמ ;דנַאלסּור ןופ רענעַײל ןרַאפ ךעלכעזטּפיוה טמיטש

 רעשיסוה רעד ןּופ ןעגנולײטּפָא-טסָאּפ פלַא / ךרּוד ןּבײרשסיוא טנעקעג

 ןופ רָאטקַאדער רעד סָאװ ,ךעלריטַאג זיא רעּבירעד .!:עירעּפמיא

 טּביה ''למרּכה , רעד יַא ,ךיז קידנסיװרעד ,ןַאמרעּבללז .7 ?'דינמה,,

 ןט-11 ןּופ) װירּב ןַײז ןיא .ןקָארשרעד קרַאטש ךיז טָאה ,ןײגּוצסױרַא ןָא

 טניפעג ,טכעלטנפערַאפ טשינ) ןדנַאלרּױג ּוצ (1859 רעּבמעצעד

 הע טָאה (סעדָא ןיא קעטָאילּביּב רעשימעדַאקַא רעשידײ רעד ןיא ךיז

 ןיפ ה"ש אנליו רלעב ורפסי רשא ,תעמש אל םא ךלאשא , :ןּבירשענ

 -- תלרבעב לתע בתֹכמ איצוהל רעטסינימה רשהמ ןוישר גישה םשמ

 5וףךכּב המ לש רּבד קר אוה ילוא וא ,רבד הזמ ינתעדוה אל יּכ ,לתאלפנו
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 קיטילָאּפןדיי יד טקירדעגסיוא ןרָאי ענעי ןיא ךיז טָאה
 ףיוא ןעגנוטייצ יד טימ .( גנוריגער רעשיסּור רעד ןּופ
 ןּבָאה יז :הרצ עּבלַאה ַא ןעװעג ךָאנ זיא שיאערּבעה
 -רענעייל ןשידיי םּוצ ךעלסילשסיוא טדנעװעג ךָאד ךיז
 ןיא ןלעטשּוצקעװַא רעװש טשינ ןעוועג זיא ייז ןּוא ,זיירק
 טימ סעמעט ערצייז קידנצענערנַאּב ,ןעמַאר עּקיטיױנ יד
 ילֵז ,ןדיי רַאפ גנודליּב ןופ עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטילָאּפא
 ןטימ םגה ,ךעלרעפעג ױזַא טינ ןכּב ןעװעג ןענעו
 יד ּוליפַא ןּבָאה אפּוג ץנעטסיזקע רעיײז ןופ טקַאפ
 טײקטרעדנּוזעגּפָא, יד טציטשעג ןעגנּוטייצ עשיאערּבעה
 -עג ןענעז ןטייקירעװש ערעסערג ליפ ."םוטנדיי םענופ
 :רעטָאפ ןופ ךַארּפש, רעד ףיוא ןַאגרָא ןַא טימ ןעװ
 .פייווצ ,ךיז טייטשרַאפ ,טנעקעג טשינ טָאה ןעמ ."דנָאל
 ןּופ טײקשיטָאירטַאּפ רעד ןיא ןּוא ןצּונ םעד ןיא ןעל
 ןדי עשיסּור יד רַאפ ןדנירג ּוצ :גנומענרעטנּוא ַאזַא
 ַאזַא רעּבָא .ךַארּפש רעשיסּור רעד ףיוא ןַאגרָא ןַא
 רעפּור ַא ןיא ןרעװ לגלּוגמ טנעקעג ךָאד טָאה גנוטייצ
 ןּוא טפַאשלעזעג רעשיסּור רעד ּוצ ןרילעּפַא ,ץּוח יּפלּכ
 זָאיציפָא, ןַא ןרעװ טנעקעג טָאה יז ,ץרּוק .עיצַארטסינימדַא
 טשינ תליחּת טכַאמ יד טָאה רעּבירעד ."להק ןשידִיי ןּופ
 שיסּו ףיוא גנוטיצ יד ןּבױלרעד טלָאװעג
 ,שיאערּבעה ףיוא יז ןזָאלסױרַא ןגָאלשעגרָאפ טָאה ןּוא
 "שטייט - שידײא ףױא רעדָא
 ןּוא טרעדנּואװרַאפ רעיײז טָאה גַאלשרָאּפ רעקיזָאדרעד
 י?טעװסזַאר, ןופ ןרָאטַאיציניא יד טגצרעגפיוא

 עדייּב יד ,לָאּפָאנרַאט .י ןּוא שטיװָאניּבַאר .ָא
 --סרעייז ןגָאלשרעד ףוס לֹּכ ףוס ךיז ןּבָאה ,ןרָאטַאיציניא
 רעד ןיא ןּבעגוצסױרַא טּביױלרעד גנוטייצ יד טָאה ןעמ
 .געייווצ ַא ןענַאטשענרָאפ יז זיא ָאד ןּוא .ךַארּפש רעשיסור
 ּוצ טשינ, םַארגָארּפ יד ךיז קידנלעטש ,ףמַאק רעקיד
 "תונורסח ערצזנּוא ייס ןּוא ןטיונ ערעזנּוא ייס ןגײװשרַאּפ
 ןַא ןפּורענסױרַא ןָא ּבױהנָא ןּופ ךיילג ןַאגרָא רעד טָאה
 עיצַארטסינימדַא רעד דצמ :ךיז ןגעק טייקנדירפּוצמּוא
 ;"ןטיונ, עשידיי ןגעװ ןדער ןלעװ רַאפ -- רּוזנעצ ןוא
 רעשידיי רעקיטלָאמעד רעד ןּופ ןטכיש עטיירּב יד דצמ
 ?תונורסח, יד ןגעװ ןדער ןלעװ רַאפ - טפַאשלצזעג
 ןעמ ןעק יװַא יװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ןּבָאה עטצעל יד
 ןּופ דָאטעמ ןטּבילַאּב םעד ,קיטעגָאלָאּפַא ןּופ ןגָאזּפָא ךיז
 ןייק ייּברעד קידנרצװ טשינ ,גנוקידייטרַאפ רעלַאנָאיצַאנ
 .רעטצררַאפ

 .גטײדַאּב ַא ןיא ןענישרעד זיא "טעוװסזַאר, רעד
 .ַאֹּב רעד ברע -- דנַאלסּור ןיא טנעמָאמ ןשירָאטסיה ןקיד
 ןטלַאּפש ענייז ףיא טָאה רע .ןרעױּפ יד ןּופ גנויירפ
 ,1861 רַאּורּבעפ ןט19 ןּופ טקַא םעד טסיגַאּב םערַאװ

 } (ט8ע808020:-1461161אע1)

 יד ןּופ טכירעג ןראפ ןעגנּוטײצ עשידײ לד,, ;?קיטרַא ןַײמ עז 6

 ;שיסּור ?לסימ ַאיַאקסיצרװע 4, ּפ"ז ןיא ,ףןדיי עטנרעלעג ,,

 .281-282 ,ז ,"למרכה ,, ןּופ עטכלשעג רעד ּוצ ,--1 .ּפַאק ,(1926 ,דָארגנינעל

 598 טפירשטייצ רעשידיי-שיסּור רעטשרע רעד ןּופ עטכישעג רעד ּוצ

 ,רעטעּפש זיא-טשינ-ןעוו יװ רעמ ,טלָאמעד ךיז טָאה סע
 ףיוא טייטש םוטנדיי עשיסּור סָאד זַא .ןטכוד טנעקעג
 זַא ,ןּבױלג טלָאװעג ךיז טָאה סע  .גנּוײרפַאּב ןייז ברע
 ,רעייטשרָאּפ עטסקיטכיװ עריא ,עיצַארטסינימדַא עשיסּור יד
 טנַאה ייּב טנַאה ןלעװ טּפַאשלעזעג עשיסּור יד ךיוא ןּוא
 .קעװַא ךיז םּוטנדיי ןשיסּור םצנופ לייט ןלַארעּביל ןטימ
 טָאה סָאװ ,"גנורעלקפיוא, רעשידיי ןּופ גצװ ןפיוא ןזָאל
 ןעװעג רעּבָא זיא "טעװסזַאר, םעד .גנּויירּפַאּב-טניימעג
 לרוג ןייז ןּוא ,ןײטש-עּבָארּפ רעד ןרעװ ּױצ טרעשַאּב
 רעשיסּור רעד ןּופ תונװּכ עתמא יד ייס ןזיװַאּב טָאה
 ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאיצנערעפיד יד ייס ,עיצַארטסינימדַא
 רעשידיי רעד ןּופ ןעייר יד ןיא ןפַאשעג ןיוש טלָאמעד
 .ץנעגילעטניא רצװיטערגָארּפ
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 םּוצ טיירגעגוצ סנטיײצַאּב ךיז טָאה רּוזנעצ עשיסּור יד :

 רעד רצשדייא םישדח ייווצ טימ י*טצווסזַאר , ןּופ ןצניישרעד

 ןכָאנ שדוח ַא ןּוא ןויװַאּב ךיז טָאה רעמּונ רעטשרע
 .רַאפ-רוזנעצ-טּפיוה יד טָאה (שינעּבױלרעד יד ןעמּוקַאּב
 ,רַאלּוקריצ ַא טזָאלעגסױרַא גרּוּברעטעּפ ןיא גנוטלַאװ
 רעד ןגעק טדנעװעג טקעריד ןעװעג זיא רעכלעוו
 י?טעװסזַאר , ןּופ םארגָארּפ

 םעד ןּבירשענרָאפ יז טָאה 1860 ץרעמ ןט23 םעד
 -לעוו ןיא ,ןעלקיטרַא יד, זַא ,סעדָא ןיא טעטימָאק-רּוזנעצ
 רעד ןגעװ עגַארפ יד ןרעװ טלדנַאהַאּב טעװ סע עכ
 .סּור ןיא ןדיי יד ןּופ גנוקיטכערַאּבכײלג רעכעלרעגריּב
 .מיא רעד ןּופ גנורעקלעפַאּב רעקירעּביא רעד טימ דנַאל
 .ױלרעד רעד ןָא ןרעװ טזָאלעגכרּוד טשינ ןלָאז ,עירעּפ
 .יזָאדרעד -( "גנּוטלַאװרַאפ-רּוונעצ-טּפױה רעד ןּופ שינעּב
 רָאטקַאדער םעד ןרָאװעג טלייטעגטימ זיא לעּפַאּב רעק
 זיא סע סָאװ ןגעװ ,לירּפַא ןט15 םעד "טצעװסזַאר , ןּופ
 ןּבירשעגרעטנּוא ןַא סנייז ןוויכרַא יד ןיא ןּבילּברַאפ
 ןעגנּואיצַאּב יד ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה םעד ןּופ .לטעצ
 .געצ רעד ןּוא "טעװסוַאר, ןּופ עיצקַאדער רעד ןשיװצ
 עטּוג ןייק ןּבעגעג טשינ טָאה הלחתה עקיזָאדיד .רּוז
 ַא ןפרָאװעגרעטנּוא ןעװעג זיא גנּוטײצ יד .ןעגנונעפָאה
 .ַארטנעצ רעד ןּוא רעקיטרָא רעד --רוזנעצ רעקידנעייווצ
 רערעטיּב ןּוא רערעװש ַא ןענַאטשעגרָאפ ןיא סע ,רעל
 .עפָאה ןייק ןעװעג טשינ זיא סע ןכלעװ ןופ ,ףמַאק
 .ןוחצנ טימ ןייגּוצסױרַא גנּונ

 טָאה ?טעװסזַאר, ןּופ התימ-טלַאװעג רעד ךָאנ ךיילג
 יד, :ןּבירשעג ןעדנַאװעל וצ ווירּב ןייז ןיא שטיוװָאניּבַאר
 רעד !?ריא ןגעװ ןגָאז ךייא ךיא לָאז סָאװ ,..רוזנעצ

 ,סצדָא ןיא טצ טימָאק-רּוזנעצ ןּופ װיכרַא (
 ןוא ןעגנּומיטשַאּב ןופ גנולמַאז  ;ךיוא ל"גפ 16 ןגיוּב ,19 .מּונ ןינצ
 ,454 ,ז ,1862 ,גרוברעטצפ--,שיסּוד-- //םינלנע ,רוזנעצ רעציא ןעגנונעדרָארָאפ
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 ןיא טיוט ןוא ןּבעל ףיוא ריא טימ לגנַארעג רעקיּבײא

 ייס ,ךיא ייס ןוא .גנוניישרעד עכצלגעט-גָאט ַא ןרָאװעג

 וצ טניואועגוצ ױזַא ךיז ןּבָאה ןגעלָאק-עיצקַאדער עניימ

 יוזַא ףיוא ךיז ןּבָאה ,תומחלמ עטרעּפמולעגמוא עקיזָאדיד

 ןיא זַא ,עיגעטַארטס טרַא רעיײנ רעד וצ טיירגעגוצ ליפ

 ןּפרָאװעגּוצ סעּפע ןוויּכ ַא טימ רימ ןּבָאה רעמונ ןדצי

 ןלַאטנעזָאר .ל ּוצ ווירּב ןייז ןיא (= .,,"סרָאזנעצ יד רַאפ

 עגיה יד, :ןּבירשעג רע טָאה (1860 רעּבמעטּפעס ןט21)

 ףרַאד ןעמ .ףעלשטנעממּוא טושּפ ךימ טקיטש רוזנעצ

 ןפמעק ןענעק וצ ידּכ ,סעלּוקרעה ןופ חוּכ םעד ןציזַאּב

 םעד ןיא ןענעז ךָאד .(9 "היח:-קערש רעצקיזָאדרעד טימ

 ןגָאז עכלעוו ,ןטנעמּוקָאד קיניײװ ןּבילּברַאפ וװיכרַא.רּוזנעצ

 רעד טימ ךיז טָאה ןעמ .ףמַאק ןקיזָאדמעד ןגעוו תודצ

 :ָאק רעקירעּביא ןייק ןיא טזָאלעגנײרַא טשינ עיצקַאדצר

 -טשינ יד ןּכָארטשעגכרוד טושּפ טָאה ןעמ :ץנעדנָאּפסער

 רוזנעצ עקיטרָא יד .ףוס ַא ןוא-סעלעטש ענעשטנואוועג

 רעד ןופ גנונעדרַָארַאפ רעד ןיא ןטלַאהעג טסעפ ךיז טָאה

 ןטסשיגרענע ןפיוא טָאה ןוא גנוטלַאװרַאפ-רּוזנעצ-טּפױה

 ןייק ןענעבנגכרּוד טשינ ךיז לָאז סע זַא ,טיהעגּפָא ןפוא

 .כצרַאּבכײלג, ףיוא זמר ַא וליפַא רעדָא ,עדנַאּבַארטנָאק

 .טיהֹּרַאפ טשינ ךָאד יז טָאה לָאמניײא רעּבָא ,"גנוקיט

 ןיא ,לקיטרַא ןַא טקּורדענּפָא ןעװעג זןיא 18 רעמונ ןיא

 וט, ,ןצזעגנייא טָאה גנּוטלַאװרַאֿפ-רוזנעצ-טּפיוה יד ןכלצוו

 -סיוא טסעּפ ץנַאג א טרָאד ךיז טניפעג סרצדנַא ןשיווצ

 טכער-רעגריּב יד ןרעטיײרּברַאפ ּוצ גנּורעדָאפ עטקירדעג

 ןט15) טרעדָאפעג טָאה ןּוא ,'דנַאלסּור ןיא ןדיי יד ןּוֿפ

 ;גנורעלקרצעד ַא רוונעצ רצסצדָא רעד ןּופ (1860 רעּבָאטקָא

 -ןּביוא םעד טוָאלעגכרּוד ןעמ טָאה ךמס ַא רַאפ סָאװ ףיוא;

 ןיא רעירּפא םיא קידנלעטשּוצ טשינ ,לקיטרַא ןטנָאמרעד

 ,?גנּוטלַאװרַאפ-רוזנעצ-טּפיוה רעד

 ױזַא זיא רּונעצ רעסעדָא רעד ןּופ רעפטנע רצד

 יסיוא ערעסערג רעּביא ָאד ןּביג רימ זַא ,טנַאסערעטניא

 ןלעה ַא טּפיַאװ טנעמּוקָאד רעקיזָאדרעד .םיא ןּופ ןגּוצ

 טזיײװַאּב ןּוא גנוטיצ רעד ןּופ עגַאל רעד ףיוא ןייש

 :טּפמעקעג ריא ןגעק טָאה רּוזנעצ יד יװ ,רָאלק

 ,גנוטלַאװרַאפײרוזנעצ-טּפיוה ןּופ רַאלּוקריצ רעד;

 -רּונעצ רעסעדָא םעד טנדרָארַאפ ,245 רעמּונ ןרעטנּוא

 -יולרעד רעד ְןָא קּווד ןיא ןזָאלּוצכרּוד טשינ טצעטימָאק

 ,ןעלקיטרַא יד גנּוטלַאװרַאפ-רּוזנעצ-טּפיוה רעד ןּופ שינעּב

 רעד ןגעװ עגַארפ יד טלדנַאהַאּב טרעװ סע עכלעװ ןיא

 רעקירעּביא רעד טימ ןדיי לד ןּופ גנּוקיטכערַאּבכיײלג

 יטײל רעד .עירעּפמיא רעשיסּור רעד ןּופ גנּורעקלצפַאּב

 לָאז ןעמ ּבױא ,"טצװסזַאר, ןּופ 18 .מּונ ןיא לקיטרַא
 טלַאהטנַא ,ךעלטקניּפ ןּוא ךעלּבעטשכּוּב ןיײטשרַאּפ םיא
 רעקינײװ ךָאנ ןּוא גנולדנַאהַאּב ןימ ַאזַא ךיז ןיא טינ

 56 טַײז ,ן}| ,;עיָאטישזערעפ , 6

 :10 .ז ,} ,8 ,1911 ,ַאגירַאטס ַאיַאקסיערװעי, (9

 טפירשטייצ רעשידיי-שיסּור רעטשרע רעד ןּופ עטכישצג רעד ּוצ
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 ףצ גנּורעדָאפ עשיגרענע יד טקירדעגסיוא םיא ןיא זיא

 טלעטש רע .ןדיי יד ןּופ טכער-רעגריּב יד ןרעטיירצרַאפ
 םעד ןּופ עגאל עקידנריטסיזקעצ יד טסעפ רָאנ
 -נּוזַאּב ןּוא דנאלסּור ןיא ןדיי ןשיװצ סַאלק ןטעדליּבעג
 -יֵרּפ עכעלרעגריּב יד עגונּב םיריוטקאד-ןדיי יד ןּופ סרעד
 =עג עקידנגלָאפ יד ןּופ ןעז ּוצ זיא סע יװ ,סעיגצליוו
 .(עטאטיצ ַא טמּוק) לקיטרַא םעד ןדליּב סָאװ ,ןעקנאד

 "רַא ןּופ ףוס םּוצ טרעװ ןעקנַאדעג עלַא יד ןּופ,

 ןדיי יד לייוורעד טָאה גנּודליּב יד זַא ,טריפעגסיוא לקיט

 ,םעד  ּבילּוצ טשרמולּכ ,טכַארּבעג טשינרָאג ךָאנ

 רעדנַא ןייק טימ ךיז ןעק דיי רעטעדליּבעג רעדעי סָאװ

 -מָאק צשיאַאזָאר ּפ טימ ןדייס ,ןקיטּפעשַצּב טשינ ךַאז

 טגגערּב סָאװ ,עקיצנײא סָאד - ,סעיצַאניּב

 לקיטרַא םענּופ ףוס םּוצ ןטַאטלּוזער עקידתושממ

 -סױרַא ןעגנוניימ ענייז טָאה רע זַא ,רּבהמ רעד טקרעמטּב

 יד רַאפ ןצּונ עלעירעטַאֿמ טכּוו רע לייװ טשינ טגָאזעג

 ףצד ןּופ ןצּונ םצד ּבילּוצ רָאנ ,ןדיי עטעדליּבעג

 .אפּוג גנודליּב

 ןטנָאמרעדנּבױא םעד ןוּפ גנּוסַאפפיוא ַאזַא יב
 ןכָארטשעגסױא ןענעז םיא ןיא יװ ,םעדכָאנ ןּוא לקיטרַא
 זַא ,ןרָאװעג ןענופצגנייא זיא ,ןקּורדטױא עקינייא ןרָאװעג
 רעד ןּופ גנּונדרָארַאפ רעד רעטנּורַא טשינ טלַאּפ רע
 ,רָא םעד ץרעמ ןט23 ןּופ גנוטלַאװרַאּפ-רּוזנעצ-טּפיוה
 -נעצ ןכרוד רע זיא רעּבירעד ןּוא ,245 רעמּונ ןרעטנּוא
 ךַײלג ןעװ ,קּורד םּוצ ןרָאװעג טזָאלעגכרּוד טעטימָאק-רּוז
 -רּושז ןקיּבלעז םענופ עיצקַאדער רעד ןּופ זיא םעדכָאנ
 .טייל רעטייװצ ַא ןרָאװעג טלעטשענּוצ "טעװסזַאר, לַאנ
 טלַאהטנַא רעכלעװ ,"סעדָא , קירּבּור רעד רעטנּוא ,לקיטרַא
 רעד ןגעװ גנוניימ עטקירדעגסיוא רָאלק ַא ךיז ןיא ןיוש
 -ַאּב רעקירעּביא רעד טימ ןדיי יד ןּופ גנוקיטכערַאּבכיײלג
 -ןריפסיוא ,טעטימָאק רעד טָאה ,דנַאלסּור ןּופ גנורעקלעפ
 -ּוצ דובּכ םעד טַאהעג ,גנונדרָארַאפ עטנָאמרעד יד קיד
 :לַאװרַאֿפ-רּוזנעצ-טּפױה רעד לקיטרַא ןקיזָאדמעד ןלעטשּוצ
 םענופ טכירַאּב-טײלגַאּב ַא טימ ןטכַאטוג ןייז ףיוא גנוט
 ."1903 רעמּונ ןרעטנּוא ,רעּבָאטקָא ןט4

 ענצלַאפעג ַא ,רּוונעצ רעסעדָא יד טָאה ףוס םּוצ
 "טעװטזַאר, ןטימ ףמַאק רעקיסיילפ ריא סָאװ ,ךיז ייּב
 ארומ ןּוא ,גרּוּברעטעּפ ןיא טצַאשעגּפָא טשינ ןּבילּבעג זיא
 רעמ ַא ןטעּבעג :ףרּואוװרָאּפ ןקידרעטייוװ ַא רַאפ קידנּבָאה
 ףרַאד יצ, :רַאלּוקריצ םעד ןגעװ עיצקּורטסניא ערעיונעג
 רעד ןָא קּורד םּוצ ןזָאלכרּוד טשינ טעטימָאק-רּוזנעצ רעד
 יד רָאנ גנוטלַאװרַאּפ-רּוונעצ-טּפיױה רעד ןּוּפ גנּומיטשּוצ
 ערעדנּוזַאּב ןיא טקירדעגסױא ןענעז סָאװ ,ןעגנּוניײמ
 טכער ןדיי ןעקנעש ןגעװ (;ןעגנולדנַאהּפָאו ןטַאטקַארט
 .סּור ןּופ גנּורעקלעּפַאּב רעקירעּביא רעד טימ ךיילגּוצ
 ןעלדנַאהַאּב עכלעװ ,ןעלקיטרַא עכלעזַא רעדָא ,דנַאל
 ערעייז ןּופ גנּורעטעּברַאפ יד ,ןדיי יד ןּופ עגַאל יד ללכּב
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 .(ס"סעיגעליווירּפ-רעגריּב יד טימ תוכייש ןיא םיאנּת-סנּבע*
 רעסעדָא יד טָאה עגַארפנָא עקיזָאדיד זַא ,ךעלגעמ

 -ָאניּבַאר .ָא ןופ תולדּתשה רעד טול טכַאמעג רּוזנעצ
 .גיג ַא ןגירק ּוצ טּפָאהעג טָאה רעכלעװ ,אפוג ןשטיװ
 רעגרּוּברעטעּפ ןקידנקירד םעד ןופ גנושטייטסיוא ערעגיצ
 רעד רעדייא ,םעד רַאפ ןכָאװ ייווצ טימ ךָאנ .רַאלוקריצ
 ,עגַארפנָא ןייז טקישעג טָאה טעטימָאק-רּוזנעצ רעסעדָא
 גנּונעּפָאה ַא ןעמּואוושעגפיוא ןשטיװָאניּבַאר יִא ייּב זיא
 ןשיגרענע םענופ תונלדּתש רעד ךרּוד ךיז ןגָאלשרעד ּוצ
 גרּוּברעטעּפ ןיא טניואוועג טָאה רעכלעװ ,לַאטנעזָאר .ל
 זיא טינ'ס עכלצװ ,(:ןעגנּודניּברַאפ טרָאד טַאהעג ןּוא
 ןּופ ןלַאטנעזָאר .ל ּוצ ווירּב ןייז ןיא .ןעגנורעטכיילרַאפ
 .צעל רעד ןיא קידנרירַאּב, :רע טּביירש טייצ רענצי
 עגַאל רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןגעו עגַארּפ יד טייצ רֹעט
 -רַא ןקידלּושמוא ןַא ןּבירשעגּפױא ךיא ּבָאה ,ןדִיי יד ןּופ
 ןפיוא ךרּוד טשינ םיא טזָאל רּוונעצ רעזנּוא ,,,לקיט
 רעּבָא זיא יז .רַאלוקריצ ןטנָאמרעדנּבױא םעד ןּופ ךמס
 .גּוניימ ןעגיז ןיא טָאה רַאלּוקריצ רעד .טכערעג טשינ
 ,דער ךיא ןּוא ,ןדיי רַאפ טכער עכיײללג ןגעװ ןעג
 - טכער ןייא ןגעװ רָאנ ,םיזמר טימ ךיוא סטָאד ןּוא
 ןעמ רָאט רַאלוקריצ םענּופ ןיימ ןטיול ...טכערניואוו ןגעוו
 -רַאפ-רּוזנעצ-טּפיוה רעד ןּופ שינעּבױלרעד רעד ןָא טשינ
 טכער עלַא ןגעװ עגַארפ יד ןעלדנַאהַאּב גנּוטלַאװ
 .עי ןגעװ רעּבָא .סקצלּפמָאק ןצנַאג רעײז ןיא
 שטיװָאניּבַאר .ָא ."ָאי ןעמ געמ רעדנּוזַאּב טכער רעד
 ןּופ טַאטלוװער ןפיוא ןעגנונעפָאה עסיורג טגיילעג טָאה
 טימ טּפָאהעג רע טָאה טסירּויַא סלַא .תונלדּתש רעד
 .ריצ ןּופ טסקעט ןּופ רּבסה ןקידלּוּפלּפ ַא ןּופ ףליה רעד
 רעד ןּופ טָאּברַאפ ןרָאלק ץנַאג םעד ןדיימסיוא רַאְלּוק
 -- רעטייוװ רע טּביײרש - טייהנגעלעג רעד ןּופ , .רּוזנעצ
 ךעלגצמ ןּוא לַאנרּושז ןיימ ןּופ לרוג רעצנַאג רעד ּפָא טגנעה
 .רַאפ-רװנעצ-טּפױה יד ּבױא .קלָאפ רעזנּוא ןּופ ךיוא
 ןעק ,לקיטרַא םעד ןקּורד ּוצ ןּבױלרעד טצװ גנּוטלַאװ
 סעּפע ןּוא געװ ןייז טימ ןייג ?טצװסזַאר, רעד ןַאד
 ץנַאג ןעמ ןעק ןַאד - טשינ רעּבָא ּבױא ,ןעגנַאלרעד
 רעכלעװ ,לַאטנעזָאר .ל (12" ...ָארּויּב סָאד ןסילש קיאּור
 עקיטכיװ ייר ַא ?טעװסזַאר, םעד ןָאטעג וּתעשּב טָאה
 .* ןפלעה טנעקעג טשינרָאג לֵאפ םעד ןיא טָאה ;6?תובוט

 גנוטלַאװרַאפ-רּוזנעצ-טּפױה רעד ןּופ רעפטנע רעד

 װיכרצ (0

 .58--55 ןגיוּב ,19 ןינע

 ךיוא ןּוא טסיסנַאניפ רעשידיי רענעעזעגנָא ןַא ,לַאטנעזָאר ןָאלל 1

 -ַאּב ךיז טָאה ,דנַאלסּור ןיא םיליּכשמ יד ןּופ רעײטשרַאפ רעקיטכיװ ַא

 רעַײז ַא טליּפשעג ןּוא גרּוּברעטעּפ ןיא ןרָאי רעק60 יד ןיא טצעז

 .דער ."הלּכשה יציפמ הרבח , רעד ןיא לָאר עגעעזעגנָא

   )2טַײז ;| .ּב ,1911 ,"ַאנירַאטס ַאלַאקסיערװעי 85.

 2 .ב ,*הלכש ה יּברמ תרבח תודלות , ילגפ (3

 .4/--81 ,(1890 ב"'מס)
 .לקיטרַא םעד ּוצ ה פס וה רצזנּוא עז (*

 ,טע טימָאק - רוזנעצ רעסעדָא ןופ

 דע ר

 טפירשטייצ רעשידיי:ישיסּור רעטשרע רעד ןּופ עטכישעג רעד ּוצ

 .רעטעּפ יד ,ךיג קיסעמסינטלעהרַאּפ ןעמּוקַאּפ ךיז טָאה
 .טנעעג ץרּוק ןָאט ןּברַאה ַא ןיא טָאה רּוונעצ רענרּוּב
 .ַאֹּב םעד קידנטכַארטַאּב ,גנּוטלַאװרַאפ-טּפױה יד, :טרעפ
 .סיוא טעטימָאק-רוונעצ רעסעדָא םעד רָאּפ טגייל ,טכיר
 ,ץרעמ ןט22 ןּופ גנּונעדרָארַאפ יד ךעלּבעטשכּוּב ןריפּוצ
 ןיא ,ןעלקיטרַא ןיא דיישרעטנּוא ןייק טשינ טכַאמ עכלעוו
 ןעקנעש ןגעװ עגַארּכ יד טלדנַאהַאּב ןרעװ סע עכלעוו
 רַעד טימ ךיילגוצ טכער-רעגריּב דנַאלסּור ןיא ןדיי יד
 .(:+ עירעּפמיא רעשיסּור רעד ןּופ גנורעקלעפַאּכ רעקירעּביא

 -זַאר רעד .ןרָאלרַאפ ןעװעג זיא ליּפש רעד
 יד .ןעגנַאגעגסױרַא רעטײװ ןגעװטסעדנּופ זיא "טעווס
 טקרַאטשרַאפ ךָאנ קפס םּוש ילּב טָאה רּונעצ עקיטרָא
 .עג לָאמנײא ךָאנ יז טָאה ךָאד ןּוא .סעיסערּפער עריא
 םעד .גנוטלַאװרַאפ-רּוזנעצ-טּפיוה רעד ןּופ טדערעגסיוא ןגירק
 : ןּבירשעג גנּוטלַאװרַאּפ-טּפיוה יד טָאה 1860 רעּבמעצעד ןט6

 ,'טעװסזַאר, לַאנרושז םעד ןּופ 26 .מּונ ןיא,
 םעד ןיא ךיז ןעניפעג ,סעדָא ןיא טניישרעד רעכלעוו
 םיזמר ערָאלק ּוצ ,"סעדָא,קירּבּור רעד רעטנּוא ,לקיטרַא-טייל
 .קנַאדעג ןעיירפ ןּופ ןעגנוצענערגַאּב-רּוונעצ יד ענונּב
 .לצזַא זַא ,קידנעניפעגנייַא ,גנּוטלַאװרַאּפ-רּוזנעצ-טּפױה יד
 ןגעק טייקנדירפּוצמּוא ןַא ןקעװרעד ןענעק םיזמר עכ
 קיטיונ רַאפ טלַאה ,ללכּב תוהמ ריא ןּוא רּונעצ רעד
 -נעצ רעסעדָא םעד ןּופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןדנעו וצ
 םּוצ ןזָאלכרּוד ןּופ טײקיסַאּפמּוא רעד ףיוא טעטימָאק-רּוז
 .05"םיזמר עכלעזַא קּורד

 ןייא ךָאנ ךיז טניפעג וװיכרַא-רּוזנעצ רעסעדָא ןיא
 עטכישעג רעד ּוצ תּוכייש ַא טָאה רעכלעװ ,טנעמּוקָאד
 ןגעוו תודע טגָאז טנעמּוקָאד רעקיזָאדרעד ."טעװסזַאר,, ןּופ
 ןטסקיניײװעניא םעניא טנעמָאמ ןטסטנַאסערעטניא עמַאס םעד
 -ָאנרַאט ,י טָאה ,טסּואװַאּב יװ .גנּוטײצ רעד ןּופ ןּבעל
 גנּוטיײצ רעד ןּופ גנודנירג רעד ייּב טָאה רעכלעוו ,לָאּפ
 .עג טשינ ,שטיוװָאניּבַאר יװ לָאר ערעסערג ַא טליּפשעג
 ןּופ ןדָאטעמ עשיטסיצילּבּוּפ יד טימ ןכַאמ םולש טנעק
 בור םעד יװ טקנּוּפ ,טכּודעג ךיז טָאה םיא ."טעוװסזַאר ,
 ,טייצ רענעי ןיא םיליּכשמ יד ןּופ ןינּב בורו ןינמ
 ,שיִסּור ףיוא טניישרעד סָאװ ,גנוטייצ ַא ןיא ןּביירש זַא
 יד ןיא ןיז-ילּכ ַא ןּבעג טסייה-"תוּכמ, עשידיי יד ןגעוו
 רעּבירעד זיא לָאּפָאנרַאט .ןטימעסיטנַא יד ןּופ טנעה
 יד ףיוא ןריפ ּוצ ידּכ ,עיצקַאדער רעד ןּופ ןטערטעגסיױרַא
 טימ ףמַאק ַא ןעגנּוטייצ עשיאערּבעה יד ןּופ ןטלַאּפש

 ,טצ טימָאק-רוונעצ רצסעדָא ןופ װיכרא (4 |
 .62 ןגיוּב ,19 ןינע

 =עגּפָא ןיא טגעמּוקָאד רעקיזָאדרעד) 77 ןגױּב ,ןטרָאד (5

 ,װ ָאר ָאג עי .א ןופ ךּוּב ןיא ךיוא טקּורד
 -רַא ןטנָאמרעד םעד ןיא 56(.  טײז ,1913 סעדָא) ,2 דנַאב גוסעס*

 עקינַײא ךייש זיא'ס סָאװ ,, ;ןּבירשצג ןעװעג סרעדנַא ןשיװצ זיא לקיט

 טשינ עכלצעװ רעּביא ,ןדנעטשמּוא יד זנוא ןטיונ ,ליטס ןיא ןטיײקירעװש

 "צמ רעדָא ,ןגעװ עקיטײז ענעדיײשרַאפ ןצונַאּב וצ ,העד יד ןּבָאה רימ

 .?טלָאװצג זנוא ךיז טלָאװ סָאד יװ ,רעטפָא ךס ַא ןקורדסּפוא עשירָאפַאט

 -- ,ט1:סהצעחמז עב םחקסג
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 :ָאטקָא ןט4 םעד .6?דניק:סגנילּביל םענעזעוועג ןייז

 ןּבעגעגנָא טעטימָאק-רּוונעצ רעסעדָא ןיא זיא 1860 רעּב

 :גנודלעמ עקידנגלָאּפ ןרָאװעג

 לַאנרושז ןופ עיצקַאדעד

 ?טצװסזַאר;

 ,ןדיי עשיסור יד ןופ ןַאגרָא

 300 ,מונ

 ,1860 רעּכָאטקַא ןט4

 ,טעטימָאק-רוזנעצ רעסעדָא םוצ

 לַאנרושז ןופ רעּבעגסױרַא-ןרָאטקַאדער יד ןּופ

 --ןדיי עשיסּור יד ןופ ןַאנרָא ,טעװסזַארל

 .שטיווָאניּבַאר ּפיסָא ןוא לָאּפָאנרַאט םיכַאָאי םירחוס יד

 יַאר ןטָארטעגּפָא לָאּפָאנרַאט טָאה ןדייּב זנוא ןּופ
 -קַאדער ןוא עּבַאגסײא רעד ףיוא טכער ןייז ןשטיװָאניּב
 :ַאניּבַאר קידנּבעגרעּביא ,"טעװסזַאר , לַאנרּושז ןּופ עיצ
 :סגנוטלַאװרַאפ ןּוא טכער-םוטנגייא עמָאקלּוּפ סָאד ןשטיוו
 ,אּבהל ףיוא ךיוא יױזַא טנעמָאמ ןקיטציא ןיא יװ ,טכער
 ןעמָאנ ַארַאפ סָאװ רעטנּוא ןּוא םרָאּפ ַארַאפ סָאװ ןיא
 :טנַא רעּבירעד ןּוא .ןריטסיזקע טשינ לָאז לַאנרּושז רעד
 טשינ רעסָאװ ןּופ קיּבייא ףיוא ,לָאּפָאנרַאט ,ךיז ךיא גָאז
 טּביײלּב רעכלעװ  ,לַאנרושז ןקיזָאדמעד ןיא לײטנָא זיא
 ןשטיװָאניּבַאר ןופ םּוטנגיײא עמָאקלופ סָאד ןָא טציא ןּופ
 .טעמתחצעג ןייז ןיילַא םיא ןּופ רָאנ ףרַאד ןּוא

 שטיוװָאניּבַאר .ָא
 ,(17 "לַאּפָאנרַאט

 ןּופ עטכישעג רעד ּוצ
 רעסצדָא ןּופ ןוויכרַא

 ןלַאירעטַאמ ערעדנַא ןייק
 יד ןיא רימ ןּבָאה "טעװסזַאר,
 .ןענּופעג טשינ טעטימָאק -רוזנעצ
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 עג שטיװָאניּבַאר רעּבָא ךיז טָאה ,ןסייוו רימ יװ
 ּוצ ווירּב ןייז ןיא .רוונעצ רעד ףיוא רָאנ טשינ טגָאלק

 יא סָאװ ,לקיטרַא ןַא ןיא .260--251 טײז ,ו"צד ,גרעבניצ (6

 ןטָֿארט;גסײרַא "דיגמה, רעד זיא ,ןלָאּפָאנרַטט ,י ןּופ טריריּפסניא ןעװעג

 ןעלקיטרש ךיז ייּב ןקורד עכלצװ ,!!טעװסזַאר,, ןּופ ןרָאטקַאדער לד ןגעק

 א ָאד ןעגנערּב ּוצ טנַאסערעטניא זיא'ס ,?םהלחא ןולקב םלדבכתמה/,

 דר אני ד םל רפ א ןטרימרָאפניא טּוג םעד ןּופ גױצסיוא ןשיטסלרצטקַארַאכ

 ;127 .ז ,(1885 ,גרּוּבסערּפ ''אפַארײאּב עסמ ,= ְךּוּב ןיז ןיא

 תא עֶדי אל לבא ,תיתמא הבהא ומע תא בהא ...ץיװאניבאר ףסוי ,,

 תא תולגל רמא רשא ,ןושארה היה אוה .םימעה ןיב וטפשמו ותנוכת

 ןח אצמנ תאזב יכ הבשחב ,םימעּה יניעק לאדשיב תואצמנה תוצרנמ

 אל םבור יּכ ,תאז עדי אל ספא .ייהמואמ םהמ ריתסנ אל םא םהיניעב

 טהיניע תוערגמ ונב אוצמל קרו ,ונב אצמנה בוטה לכ תא תעדל ובֹאי

 קדצב ןכ לע יכ ,ץעורל ונל וכפהל ונמעב אצמגה בוטה םגֹו ,תואושג

 ולפתושו ויצ ר) סב םא יב ,םידל ולעפל  אצמ .אל

 הצב היגמה ט-מב ץרהאו םימש הוילע ושלערה

 ":.:ול רתב רשא הלתפנה וכרד

 ,טצטימָאק -רּוזנעצ רעסעדִא ןופ װינרַא

 .17 ןגיוב ,22 .מּוג ןינפ

 04 טפירשטײצ רעשידיישיסור רעטשרע רעד ןּופ עטכישעג רעד ּוצ

 ּפָא טלעטש ּרדע זַא ,טרעלקרעד ןפָא רע טָאה ןעדנַאװצל

 -ָארָאװָאנ םעד דצמ ןעגנּורעטש יד ּבילּוצ לַאנרּושז םעד

 ,(8 װָאנַאגָארטס רָאטַאנרעּבוג-לַארענעג רציס

 ןיא ןשטיװַאניּבַאר ןּופ גנּורעלקרעד צקיזָאדיד

 ײֿפַאק עלַא ענייז ייּב ,ווָאנַאגָארטס ,שודיח לקיטש א

 -רָאפ ערעטעדליּבעג רעמ יד וצ טרעהעג ךָאד טָאה ,ןזיר

 זיא ןּוא עיצַארטסינימדַא רעשיסור רעד ןּופ ףעייטש

 -עּביל רעַײז ןעוועג קיטילָאּפ-ןדיי ןּופ ןגַארּפ ןיא דָארג

 ךלילג סָאוװ ,ןַײלַא סָאד ןיוש ,649 טייצ ןייז רַאּפ לַאר

 -עג טלעטשצנּפָא זיא ?טצװסוַאר רעד יו םעצדכָאנ

 עטייווצ ַא ןעניישרעד ּוצ ןּביוהצגנָא סצדָא ןיא טָאה ,ןרָאװ

 זיא .רעכלצוו ,"ןַאיס? רעד - טפירשטייצ עשיסּור:שידלי

 ָאגיּבַאר) "טצוװסזַאר  םצנּוּפ ךשמה ַא ןעוועג לציציפַא

 :סינימדַא רעד ןּופ שינעּביױלרעד רעד טימ טָאה שטיוו

 ןּוא ןקישטײװָאלַאס היד ןּבעגעגרעּביא עיצַארט

 ינר:שידיי ַא ןּבעגּוצסױרַא טכער סָאד ןרעקסניּפ הזה

 רעקיטרָא רעד ייּב זַא ,טזיײװַאּב - ,(6טּפירשטייצ עשיס

 -ַאֹּב טסצפ יוװַא ןעוועג טשינרָאג ןיא צעיצַארטסינימדַא

 ןַאגרָא ןשיסּור-:שידי ַא ללכּב ןזָאלרצד וצ טשינ ןסָאלש

 ןַאגרָא רעד זַא ,יאנּת ַא טלעטשצג רָאנ טָאה יז זַא ןּוא

 ןופ החגשה רעגנערטש רעד רעטנּוא ןעניכעג ךיז לָאז

 ,רוונעצ רעד

 ןלעװק עלעיציפָא יד זנּוא ןגָאז סָאװ ,ןעצז רימָאל

 :ַארטסינימדַא רעקיטרָא רעד ןשיווצ ןעגנויצַאּב יד ןגצוו

 ,?טצווסזַאר , םעד ןּוא עיצ

 רָאטַאנרעּבּוג-לַארענעג ןּופ עירַאלצצנַאק רעד ןיא

 ןטימ טריסערצעטניא קרַאטש ךיז ןעמ טָאה װוָאנַאגָארטס

 םעניא תעּב ,לשמל ,ױזַא .טלַאהניא ןייז ןוא "טציוסזַאר,

 -ַאוועס ןופ ץנעדנַאּפסערָאק ַא ןויװַאּב ךיז טָאה 47 .מּוג

 ֹזיא סָאװ ,שרדמ-תיּב ןגיה םענּופ טנעוװ יד וַא ,לָאּפָאטס

 טָאטש ןּופ גנורעגַאלַאּב רעד תצשַּב ןרָאװעג טרעטשצצ

 רעלָאּפָאטסַאװעס םענּוּפ זיא ,(המחלמ רעמירק רעד תעּכִי

 ןטַײװצ ןפיוא,, :ווירב םעד ןּופ גּוצסױא ןַא ָאד ןּביג רימ (8
 -עג טרעדָאפעגפיוא ךיא ןיּב רעמּונ ןט38 םענּופ ןענײשרעד ןכָאנ גָאט
 ןעמ טָאה ,ךעלדנע ...רעשרעה רעיסָארָאװָאג םּוצ ןדלעמ ּוצ ךיז ןרָאװ
 ;טרזחעגרעּביא לָאמ עכעלטע קיניטסּואװַאּב ץנַאג ןּוא ןװיּכ א טימ רימ
 אשונ טשינ רימ ײּב טעװ לאגרּושז רעײא ןּופ לקיטרַא עדַאיל ַא ןעװ ,טָא
 ךיא לַײװ רעדָא ,קילײװגנַאל ןַײז טצװ לימ לייוו ,רַאפרעד יצ ,ןייז ןח !

 העד לַײװ ,רימ ןגָאז ,טּושּפ -- גנומיטש רעטכעלש ַא ןיא ןיז לעװ

 ןכאמרַאפ ףֹּכיּת ךיא לעװ,, -- ןכָאק טכעלש רימ יב טעװ ןגָאמ

 ןפּורעגנָא דובּכ םעד טַאהעג טָאה אפּוג לַאנרּושז רעד) *לאנרּושז רעײא

 ,?("לַאנרושז רעקסװָאדישז,, רעד ןרעװ ּוצ

 .284 טליז ,לקיטרַא םענעזיװעגנָא-ןּבױא ןַײמ עז (9

 לד ןּבעגעגסױרַא רעטײװ טלָאװ שטיװָאניּבַאר ןעװ ,לַאפ ןיא (0

 קנַאד א רָאנ .ןעמָאנ ריא ןרעדנע טזּומעג ךיוא רע טלָאװ ,טפירשטייצ

 טפירשטייצ יד ןפּורּוצנָא טּבילרעד םיא ןעמ טָאה תולדּתשה רעלעיצעס ַא

 -עּפ ןיא תמחמ ,רָאי ןַײא ןּופ ךשמ ןיא רָאנ טעװטזַאר,, ןעמָאנ ןטימ

 (רעשיסּור ַא) לַאנרּושז רעכעלטַאנָאמ א טריטסיזקע ןיוש טָאה גרּוּברעט

 ,ןעמַאנ ןקיּבלעז ןרעטנּוא
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 ַא םענייא הנתמ תרותּב ןרָאװעג ןּבעגעגּפָא רָאטַאנרעּבּוג
 :סיוא עצנַאג ַא ןרָאװעג טריפרַאפ םעד ןגעוו זיא--,חלג
 :עג רָאטַאנרעּבּוג-לַארענעג ןּופ ויכרַא ןיא ,(21 גנּושרָאּפ
 ,טנעמּוקָאד ןטנַאסערעטניא רעמ ,ןטייװצ ַא רימ ןעניפ
 יד ןלעטשּוצטסעפ טײקכעלגעמ יד זנּוא טיג רעכלעוו
 .ער םּוצ עיצַארטסינימדַא רעד דצמ גנּויצַאּפ עכעלקריוו
 ..טצװסזַאר* ןופ רָאטקַאד

 "סזַאר; רעד יװ ,םעדכָאנ םּורַא םישדח רָאּפ ַא ןיא
 רעטמירַאּב רעד ןּופ זיא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ?טעוו
 ַא ןוָאנַאגָארטס ּוצ ןעמּוקעגנָא ס2"גנולײטּפָא רעט ןומ
 ןיא ,(1801 רעּבמעװָאנ ןט29 ןּופ עגַארפנָא עמייהעג
 טָאה רַאצ רעד זַא ,טלייטעגטימ ןעװעג זיא סע רעכלעוו
 ,(הריסמ ַא - טגָאזעג טּוׁשּפ) ווירּב ןטַאװירּפ ַא ןעמּוקַאּב
 ןעמעװ ,רעכַאּבַאװש .ש ר"ד רעניּבַאר רעסעדָא רעד; זַא
 -סיוא ןּופ ןדַאלעגנייא טָאה "ןדיי עטעדליּבעג עזקצס, יד

 רעּבָא ,ןדיי ַא רַאפ רָאנ ךיז טלַאה רעכלעוו ןּוא דנַאל
 טימ טָאה-,םּורפ טשינ זיא ןּוא ןזעיגילער ַא רַאפ טשינ
 ןּופ טנגּוי רעד ןיא ןצנַאלפּוצנַײא ןזיװַאּב סעדער ענייז
 רעטייװ .'ןעעדיא ייז רַאפ עקיסַאּפ טשינ זיירק ןייז
 רעזנּוא רַאפ זיא'ס סָאװ--.טגָאזעג הריסמ רעד ןיא טרעװ
 :עזצ װע ג רצ ד; זַא-,טנַאסערעטניא סרעדנּוזַאּפ עמעט
 "טצװסזַאר, לַאנרּושו ןּופ רָאטקַאדער רענ
 .כעדרַאפ-שיטילָאּפ ַא זיא שטיװָאניּבַאר
 גנּודניּברַאפ ןיא טײטש סָאװ ,ןָאזרעּפ עקיט
 .6"ןעצרעג טנַארגימע ןטימ

 עגַארּפנָא רעטסנרע ַאזַא ףיוא רעפטנצ ןייז ןיא
 --,ןּוא ןשטיװָאניּבַאר ןשַאוװּוצניײר ווָאנַאגָארטס ךיז טימַאּב
 רע - ,ןכיירטשּוצרעטנּוא קיטכיװ לעיצעּפס זיא'ס סָאװ
 רעד ןּופ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ ךיוא זַא ,ןָא טזייוו
 :ָאלמּוא םּוש ןייק רֶע טָאה ?טצעװסזַאר, ןּופ ץנעטסיזקצ
 רעד, .טקרעמַאּב טשינ ןשטיװָאניּבַאר ייּב תונװּכ עלַאי
 טּביירש - רעכַאּבַאװש ןועמש רעניּבַאר-טָאטש רעטעדָא
 ןשיװצ עטעדליּבעג יד ּוצ טרעהעג - ווָאנַאגָארטס
 ןרעיוא יד ןיא סעדער ענייז ןענעק רעּבירעד ןּוא ןדיי יד
 עזעיגילער עשידיי יד ןּופ ןטלַאה סָאװ ,ןדיי עקינייא ןופ
 ןתמא רעד ןיא .תוסרוקיּפַא סלַא ןעגנילק ,סעינָאמערעצ
 ירוקיּפַא םּוש ןייק טשינ סעדער ענייז ןטלַאהטנַא רעּבָא
 סָא װ .,.ןעעדיא ערענָאיצּולָאװער רעדָא ןעקנַאדעג עשעס
 רָאטקַאדער םענעזעװעג םצעד ךייש זיא'ס

 העּבַארַאּפעּב ןּוא רעציסָארָאװָאנ ןופ היכרַא (1

 ןינע ,1861 רָאי ,גנּולײטּפָא עמײהעג ,רָאטַאנרעּבּוג-לַארענעג

 ןופ טנעװ לד עגונּב *טעװטזַאר,, ןיא לקיטױַא םעד ןגעװ , -- 15 .מּונ

 ."לָאּפָאטסַאװעס ןיא לּױש רעשידַײ רעד

 הענעי ןיא דנַאלסּור ןיא ײצילָאּפ עשיטילָאּפ עלַארטנעצ יד (2

 .דע ר

 --טנַארגימע רעשיטילָאּפ רעשיסּור רעטמירַאּב רעד -- ןעצרעג 2

 לֵאנְרּושז ףמַאק ןַײז ןָאדנָאל ןיא ןצעגעגסױרַא טַײצ רענעי ןיא טָאה

 .ד צ ר ,"לָאקָאלָאק,, םזירַאצ ןגפק

 ,טייצ

 ךרּוד ןענעז ,שטיװָאניּבַאר .טעװסזַאר.ְןּופ
 טימ ןריפנָא ןײז ןּופ .טײצ רעצנַאג רעד
 ןקיטנײה ןויּב ךיוא ןּוא עיצקַאדער רעד
 ןַײק םיא ייּב ןרָאװעג טקרעמַאּב טשִיג גָאט
 ענײז ןגעװ ןּוא םישעמ צלַאיָאלמּוא םּוש
 זיא ןעצרעג טנַארגימע ןטימ ןעגנּויצַאּב
 .2ג"טנַאקַאּב טשינרָאג

 ןשטיװָאניּפַאר ןעגנואווצעג ךָאד טָאה סָאװ ,ןּכ םא
 ךָאנ טָאה רע רעדיײא ,ףמַאק םעד ךיג ױזַא ןּבעגּוצפיוא
 .ּפִא ןגעװ טרָאװ םענעדײשטנַא ןטצעל םעד טרעהרעד
 ּוצרעד ןסיוטשעג טינ םיא טָאה יצ ;לַאנרּושז ןייז ןלעטש
 רעשילַארָאמ ןּוא רעלצירעטַאמ ןיא קחוד רעד רקיע רעד
 .רַאפ ַאזַא ּוצ - ?טּפַאשלעזעג רעשידיי רעד דצמ ףליה
 יד רעסיוא ,זנּוא טגנערּב עגארפ רעד ןּופ גנּורעפטנע
 -עג עכלעוו) ןשטיװָאניּבַאר ןּופ ןעגנורעלקרעד עטריטיצ
 ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,םעד ּוצ הריּתס ןיא ךיז ןעניפ
 .רוד-ןֹּבַא םענייז ןּוּפ תודע יד ךיוא ,(ןעדנַאװעל וצ
 :ערעטניא ןַא סױרַא וװעיק ןיא זיא 1262 רָאי ּבױהנָא
 ןשטנעמ עטמירַאּב ןופ ןָאעטנַאּפ , -- שיסּור ןיא ךּוּב טנַאס
 .ילודג עשידיי עלַא ןשיװצ .,62"גנּומַאטשּפָא רעשידיי ןּופ
 זיא ,טנָאמרעד ךּוּב ןקיזָאדמעד ןיא ןרעװ סָאװ ,רודה
 עשיסּור יד ןּופ רעקיצנײא רעד שטיװָאניּבַאר .ָא
 ןגעװ טרימרָאפניא טּוג ייּברעד ןענעז םירּבחמ יד ,ןדיי
 םענעזעװעג םענּופ םינינע עכעלנעורעּפ - םיטניא יד
 .עז ,סיוא טזײװ סע יװ - "טעװסזַאר, ןּופ רָאטקַאדער
 טָא ןּוא .םיא טימ ןדנוּברַאפ ןעװעג ךעלנעזרעּפ יז ןענ
 ,תוּביס יד ןּוא ?טעװסזַאר, םעד ןגעװ ןּביירש ייז סָאװ
 :טפױה רעד, :(?טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע סָאװרַאפ
 ןּוא ןפורּוצסױרַא ןעװעג זיא לַאנרּושז םעד ןּופ ליצ
 ןגעװ ןגַארּפ ענעדײשרַאּפ םויה-רדס ןפיוא ןלעטשקצװַא
 ןבעג ,קלָאפ ןשידיי ןּופ גנונעדרָאנײא רערעסעּב רעד
 ןשיסּור ןרַאפ ךיז ןגָאװצסױרַא טײקכעלגעמ יד םיא
 םיא ןקערטשסיוא ןּוא םיא רַאפ ןענייװסיוא ךיז ,םלוע
 טשיג ןּבָאה סָאװ ,יד ּוצ זיא יו ןּוא ...םולש ןּופ טנַאה יד
 ןּופ רעדניק יד ןשיװצ ןטסעּב ןקיזָאדמעד ןענַאטשרַאפ
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,יד ּוצ זיא ייוו ;(שטיוװָאניּבַאר .ָא) לארשיו
 ןבָאה ,תונוהּכ עמיטניא ענייז ןיא טכַארטעגניײרא טשינ

 -עג .ראסעּב ןּוא רעיטָארָאװָאנ ןּופ װיכרַא (4

 --42 .מּונ ןינע ,1861 ,גנּולליטּפָא עמייהעג ,רָאטַאנרעּבּוג.לַארענ

 עגונּב װָאקּורָאנלָאד טשריפ טנַאטידַא-לַארענעג ןּופ עגַאדפנָא רעד ןגעװ

 ןועמש רעניּבַאר;טָאטש רעסעדָא םענּופ טײקיטכעדרַאפ רעשיטילָאּפ רעד

 י'טצווסזאר , ןּופ רָאטקַאדערה םענעועװעג םענּופ ןּוא רעכַאּבַאװש

 .?שטיװָאניּבַאר

 25) ,,תהמשססוז םהאזסעשסס168 סעקסאסאסתס תקסתעסצסנגגסעהא 6

 טסס1סק868 חסגסמעאנז 21/1/ הס םצסץס8 םס:נסתעתענ ת80ת08תמסתס 642

 שעה" ןוסקסמסזע עח 06װ2800281ע תס עסצסצעואהגז /ג. םסעאסמעצ עו 11. 02

 םסק) 1:468 1862.

 ,132 טייז ,ו"צד (6
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 ןּבָאה ,ןעגנוּבערטש עלעדייא ענייז טצַאשעגּפָא טשינ
 רעטרעװ-רסּומ עּברַאה ענייז ךיוא זַא ,ןענַאטשראפ טשינ
 ,רעפיט טימ לּופ ץרַאה ַא ןּופ ,בלה ןמ סױרַא ןעיײג
 סָאװ ,יד ּוצ זיא יײװ !קלָאפ ןייז ּוצ עּביל רעסיורג
 ןײו וצ ןבניוצאּב ךיו טלַאק יווא ןבָאװ
 םעד טימ ןּוא טעּברַא רעכעלרע רערשּכ
 רעדצפ יד ןגײלּוצקעװַא טיא טיונעג ןײלַא
 עכלעוו ,רעטרעװ ענייז ןרעה טזָאלעג טשינ ,טײזַא ןָא
 רעצרעה עליפ ןיא ןכליהּפָא טייצ עגנַאל ַא ךָאנ ןלעװ

 608 טפירשטייצ רעשידילשיסור רעטשרע רעד ןּופ עטכישעג רעד ּוצ

 רעד ןיא טַאלּב ןטסנעש םעד ןעמענרַאּפ לָאמַא ןלעװ ןּוא
 ,0ז".,ןדיי עשיסּור יד ןּופ עטכישעג

 ,(שיסּור) "ַאקעטָאילגיּב ַאיַאקטיערוועי,, רעכיּבלמַאז יד ל"נפ 7

 -ּפָא ןענעז סע ּואװ ,(/'דָאכסָאװ,; ןּוּפ רעּבעגסױרַא) יודנַאל .א ןופ

 סָאװ ,װירּב יד ןופ .ןעדנַאװצל .? ןּופ װיר ּב ייר ַא טקּורדעג

 עלָאר עסיורג א זַא ,רָאלק ןעמ טעז ,דנַאצ ןט18 םעניא ךיז ןעגיפעג

 ןּבָאה ,ןלעטשּפָא טזּומעג ךיז טָאה ?טעװסזַאר, רעד סָאװ ,םעד ןיא

 .ןטנענָאּבַא לָאצ עניילק יד ןּוא ןוװיטָאמ עלעיצנַאנּיפ פליּפשעג ךיוא

 ידע ר

 יָאװְשרָאּב .ש זופ לקיטרַא םּוצ
 זַא ,לקיטרַא ןייז ןיא טנָאמרעד יָעוװָארָאּב .ש 'ה

 טדנעװעג שטיװָאניּבַאר .ָא ךיז טָאה 1860 רעּבָאטקָא ןיא

 רע ,םיא ןטעּבעג ןוא גרּוּברעטעּפ ןייק ןלַאטנעזָאר ,ל ּוצ

 -ףיצ ןגנערטש םעד ןּפַאטּפָא ןגעװ ןייז לדּתשמ ךיז לָאז

 טָאה סָאװ ,גנּוטלַשװרַאפ-רונעצ-טּפױה רעד ןּופ רַאלּוק

 טכער עשידיי יד ןרעטַײרּברַאּפ ןגעוו ןּביירש ּוצ טרעװרַאּפ

 "אנירַאטס .רוועי; ןיא  וויוּב םעשטיוָאניּבַאר .ָא עמ

 סָאװ ,ןָא טשינ ייּברעד טזייװ יָאװָארָאּב 'ה .85 .+ז ,1

 הבּושּת ַא .טַאהעג טָאה גנּודנעװ יד טַאטלװער ַארַאפ

 ןּבָאה רימ ןכלעװ ,טנעמּוקָאד ַא זנּוא טיג םעד ףױא

 יצ יג ןָאראק ּבןּוּפ װיכ ר ַא םעניא ןענופעג וּתעשֹּכ

 טשינ טציא וויּב זיא רעכלעװ ןּוא גרּוּברעטעּפ ןיא גרּוּב

 רעד ּוצ גנודנעװ ַא ןיא סָאד .טכעלטנפערַאפ ןעװעג
 -ַאד ,רַאליקריצ ןטנָאמרעדנּבױא םעד ןפַאשּפָא ןגעװ טכַאמ

 ןקיּבלעזמעד טסײה סָאד - 1890 רעּבָאטקַא טימ טריט

 ספדָא ןלױפַאּב טָאה גנּוטלַאװראפ-רּוזנעצ יד ןעװ ,שדוח

 טָאה שטיװָאניּבַאר .ָא ןעוװ ןּוא רַאלּוקריצ םעד ןדנעװּוצנָא

 ,דניירפ רעגרּוּברעטעּפ ענייז ייּב ףליה ןטעּבעג
 רימ עכלעוו ,גנּודנעוו רעד ןּופ טֿפירשּפָא רעד רעטנּוא

 ,טפירשרעטנוא ןייק ָאטשינ זיא ,וויכרַא ןיא ןענּופעג ןּבָאה
 ןָא ע7 ןּופ השקּב יד טמַאטש ,רָאלק ויא'ס יװ ,רעּבש

 -עװ ייּב ,ןגרּוּבצניג לוי ןּופ -ךעלגעמ ,ןלַאטנצזָאר

 יז ןּבָאה עדייּב ;ןעּברַאעג טלָאמעד טָאה לַאטנעזָאר ןעמ

 -רעטעּפ ןיא םינלדּתש עשידיי ענעעזעגנָא יד ּוצ טרעהעג
 סעשטיװָאניּבַאר ןּופ טַאטלּוזער ַא זיא השקּב יד זא .גרוּב

 'רעו עטצעל עריא ןּופ ךעלרעּפמײשַאּב ןעמ טעז ,ווירּב
 -ַאר ןכלעו ,טנעמּוגרַא ןקיּבלעומעד ןטלַאהטנַא סָאװ ,רעט
 ,ןלַעטגעזָאר ּוּצ ושרֹּב ןייז ןיא רעטנוא טגָאז שטיװָאניּב

 ךיז טניפעג עכלעװ ,השקּב רעד ןּופ טסקעט םעד ןיא

 ןעמָאנ רעד ןפּורעגנָא טשינ ךיוא זיא ,טנעה ערעזנּוא ןיא
 ,טריסערדַא זיא השקּב יד ןעמעװ ּוצ ,הררש םעד ןופ
 ,װעלעסיק ףארג ןעװעג סָאד זיא ךעלנײשרָאװ

 -- ?טצטימָאק ןשידייס .ג .ַא םענופ רעציזרָאפ רעד

 -ַאּב ךיז טָאה סָאװ ,טעטימָאק-גנּוריגער ןטסכעה םעד

 -עסיק ףארג .דנַאלסּור ןיא עגַארפ-ןדיי רעד טימ טקיטפעש
 ןיא "לַארעּפיל, לקיטש א ןּופ םש ַא טַאהעג טָאה וועל
 ינּפ עשידיי רעגרוּברעטעּפ יד ןּוא ןגָארּפ עשידיי
 .ןעגנּואיצַאּב עטּוג ץנַאג ןיא םיא טימ ןענופעג ךיז ןּבָאה
 ןשידיי, םעד דצמ םעד ףױא הבּוׁשּת יד ןעװעג זיא סָאװ
 .רעטיײװ ןעצז רימ ןלעװ -- "טעטימָאק

 -רעד רעד ןּופ טסקעט ןלּופ םעד ָאד ןעגנערּב רימ
 רַאפ שיטסירעטקַארַאּכ ױוזַא זיא עכלעװ ,השקּב רעטנָאמ
 .טייצ רענעי

 ץנעלצסקצ רעײא

 יד רַאפ טָאה גנּוריגער יד סָאװ ,ןעלטימ-סָאמ יד
 טּבעלעגפיוא ןּבָאה ,ןדיי יד תבוטל ןעמּונעגנָא ןרָעי עטצעל
 ןּוא עשילַארָאמ יד זַא ,גנּונעּפָאה יד ןצרַאה רעזנּוא ןיא
 ןרעװ ןּביױהרעד טעװ קלָאּפ רעזנּוא ןּופ עגַאל עכעלרעגריּב
 ,סעלוש-;רעל ןּופ גנּודנירג יד .הגרדמ רערעכעה ַא ּוצ
 גנּופַאשּפָא יד ,סרעניּבַאר עטעדליּבעג ןּופ גנּומיטשַאּב יד
 -טכצר עסיוועג ןעקנעש סָאד ,ןעגנּוצענערגַאּב ךס ַא ןופ
 טימ ןעמענוצנײרַא ןוצר םעד ןגעװ תודע טגָאז ץלַא סָאד
 רעדירּב-סנּבױלג ערעזנּוא טײקמַאוקרעמפיוא רעכעלרעטָאפ
 ײז ןעקנעש ןּוא החּפשמ רעשיסּור רעד ןּופ ללּכ םעד ןיא
 .רענַאטרעטנּוא עיירט יװ ,טפנּוקּוצ עכעלקילג ַא

 ןעװעג ןענייז דנַאלסּור ןיא ןדיי יד יװ תויה רעּבָא
 יד רעסיוא גנּוריגער יד טָאה ,עגַאל .םַאנסױא ַא ןיא
 ןייגרעד ּוצ ידכּב ,ךעלצּונ רַאפ ןענּופעג טירש עטנָאמרעד
 רערעסעּב ַא ןּופ ןעלטימ יד ןּוא ןתוכרטצה עתמא ערעייז
 סעדָא ןיא ןּבױלרעד ּוצ ךיוא -- ,גנּוגרָאזַאּב רעכעלרעגריּב
 -רושז םעד ,ןדיי עשיסּור יד ראפ ןַאגרָא ןלעיצצּפס ַא
 -ער יד טָאה ןַאגרָא םעד קידנּבױלרעד ,"טעוװסזַאר, לַאנ
 ּוצ שטנּואװ םעד טקירדעגסיוא יװ ױזַא םעד טימ גנּוריג
 ןשידי םעד ןּוא ךיז ןשיװצ רעלטימרַאפ ןימ ַא ןּבָאה
 ןשיװצ ןטָארסיױא ןפלעה ּוצ ידכּב - טייז ןייא ןּופ ;קלָאפ
 "ייווצ רעד ןּופ ןּוא ,ןלייטרּוארָאפ ןּוא טייהנסיוומּוא יד ןדיי
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 עקידעּבעל ַא קיונזָאלוצ ,ןכַאמ רָאלק ידכּב - רעט
 ןשינעפרעדַאּב עתמא יד ,ןדיי ןגעק ןּוא רַאפ קימעלָאּפ
 ןיא ייז ןקידירּפַאּב ּוצ ןעלטימ יד ןּוא קלָאפ רעזנוא ןּופ
 ודוה םורי רסיק םענּופ ןטפירשרָאּפ עקידָאנג יד טימ םּכסה

 -רושז םענּופ גנוטכיר יד ןּוא טסייג רעד ,תמאּב ןּוא
 -ַעגפיוא ןייז טקיטכערַאּב ןצנַאגניא ןּבָאה "טעווטזאר, לֵאנ
 -ידיי רעד ןגעװ ןגָארפ ךס ַא טקעװרעד טָאה רע .עּב
 -החּפשמ ןּוא -ךעלטפַאשלעזצג רעייז ןּופ ןגַארפ ,עגַאל רעש
 ןפרָאװעגּפָא ףרַאד סָאװ ,סָאד קידנעװענַאש טשינ .,ןּבעל
 ויטַאיציניא יד ןקצװ ּוצ ןּבױהעגנָא רע טָאה ,ןרעוו
 טָאה רע .טרעװסנּבױל ןּוא ךעלצּונ זיא'ס סָאװ ,ץלַא ּוצ
 טימרעד ןּוא -- ןדיי יד ןרימרָאפער ּוצ ןפלָאהעג קיטכעמ
 "ּוצ ,דנַטלרעטָאפ םעד ןצּונ ענײמעגלַא טכַארּבעג רע טָאה
 ןּופ ,ןדיי יד .רעגריּב עקידריװ עיינ םיא רַאפ קידנטיירג
 -ָאדיד ּוצ קיטליגכיילג ןּבילּבעג טשינ ןענייז ,טייז רעַײז
 העּפשה עטּוג רעייז יד .גנוּבעלפיוא רעייז רַאפ ןגרָאז עקיז
 זַא ,יצרעד טריפעג טָאה עכלעװ ,"טעװסזַאר, םענּוּפ

 ,ןעגנוניימ ערעײז חבשל טרעדנעעג ןּבָאה רענעייל ענייז
 ןייז טיול .ןטַאטלּווער עלעירעטַאמ טכַארּבעג ךיוא טָאה
 סָאװ ,עטשרע יד ןעװעג ןדיי יד ןענייז גנּורעדָאּפּפױא
 ,ןטסירק יד תבוטל םימּוכס עקידנטיידַאּב ןצוועג בדנמ ןּבָאה
 ןטילעג ןּוא עיריס ןיא ןרָאװעג טפדורעג ןענייז סָאװ

 ,םזיטַאנַאפ ןשינעמלוסּומ םענּופ טרָאד
 ןּופ רַאלוקריצ ַא טריטסיזקע רעֹּבָא ןרעיױדַאּב םּוצ

 רעטנּורַא טסייר רעכלעוו ,גנּוטלַאװרַאּפ-רּוזנעצ-טּפױה רעד
 ,לַאנררשז םענּופ ןעגנוּבערטש עכיוה ןּוא טירש עלַא יד
 רעד ןָא טרעװרַאפ רעכלעװ ,רַאלּוקריצ רעד זיא סָאד

 א גנוטלַאװרַאפ-רּונעצ-טּפױה רעד ןּופ שינעּביױלרעד
 ןריי ןּופ גניקיטכערַאּבכײלג ןּופ ןגָארּפ יד ןעלדנַאהַאּב
 -ָאדמעד ןּופ ךמס ןכיוא .רענַאטרעטנּוא עקירעּביא יד טימ
 יו רָאנ ןרָאװעג טריפעגנייא זיא רעכלעװ ,רַאלּוקריצ ןקיו
 טָאה "טצװטזַאר; רעד רעדײא ךָאנ לטימ רעקילײװטַײצ ַא

 א טָאה סָאװ ןּוא ,לַאפ ןלעיצעטס ַא ןיא ,טריטסיזקע
 - ,ןּבַאגסױא עשידָאירעּפ ענ יי מ ע גל ַא ּוצ תּוכייש
 םוש ןייק ךרּוד טשינ טעטימָאק-רּוזנעצ רעסעדָא רעד טזָאל
 סָאד סיוא ךיז ןדער ןםירּבהמ ידו עכלעװ ןיא ,ןעלקיטרַא
 יד ןגעו םרָאפ רענעדיײשַאּב ַא רעייז ןיא ּוליפא ,ץרַאה
 ןשידיי םענּופ ןתוכרטצה צכעלרעגריב ןּוא עכעלטפַאשלעזעג
 רַאפ טשינ םַאנסיוא ןייק רּוזנעצ יד טכַאמ ייּברעד ןּוא ,קלָאפ

 .לַאנרּושז ןשידיי-לעיצעּפס ַא
 -סגנורעקלעפַאּב עלַא ןּופ זַא ,ךיז טמּוקַאּב םּורַא-ױזַא

 ןעמונעגּפָא ןריי ייּב רָאנ זיא דנַאלרעטָאפ םענּופ ןלייט
 ןּופ ןטכּורפ עטּוג יד ןצונּוצסױא טייקכעלגעמ יד ןרָאװעג
 טקִיטּומרעד אמּוג גנּוריגער יד רעכלצוו ּוצ ,טייקכעלטנפע רעד
 -עג םעד ןצונ ליפיזַא טכַארּבעג ןיוש טָאה עכלעװ ןוא
 לַאנרּושז רעזנּוא ייּב ּבױא ןּוא .ללּכה-תבוט ןּופ קנַאד
 -ַאּב יד ןעלדנַאהַאּב ּוצ טייקכעלגעמ יד ןעמונעגּפָא טרעוו
 ךיז טימ טלעטש רע ןַאגרָא סעמעו ,יד ןּופ ןשינעפרעד

 610 טּפירשטײצ רפשידיי.שיסּור רעטשרע רעד ןּופ עטכישעג רעד ּוצ

 ןופ גנּוּבעלפיוארעדיוו יד ןטלַאהרַאפ םעדכרוד טרעװ ,רָאּפ
 ךרַאנָאמ ןקיצרַאהטּוג רעזנוא ןּופ ןוצר רעד ןּוא ,ןדיי יד
 ףרעװ םיוקמ ןענעק םיוק טעװ

 תויטרפּב ןייז ּוצ ךיראמ קירעּביא רַאפ טלַאה ךיא
 ןגעװ ,ןיזפרַאש רעיא ייּב ,ץנצלעסקע רעיא ,ךייא רַאפ
 הבוט רעד רַאפ ךַאז רעד ןּופ תובישח רעצנַאג רעד
 רעד רַאֿפ ךיוא יו ,רשדירּביסנּבױלג ערעזנּוא ןּוּפ ןגעוו
 ּביױלג ךיא .דנַאלרעטָאּפ רעזנוא ןּופ הבוט רענײמעגלַא
 ןּופ רעטקַארַאכ ןלעדײא ןּוא ןטּוג םעד ןיא ףיט רעּכָא
 .נַא ןּופ טלייטעגסיוא טָאה םכח ךלמ רעד ןעמעװ ,םעד
 -רַאּפ ןכעלסילשסיוא טימ ןעװעג הּכומ םיא ןּוא ערעד
 ןּופ ןעמָאנ ןיא ,הזעה יד ךיז ףיוא םענ ךיא ןּוא .ןעיורט
 רעייא ,םימחר ךייא ןטעּב ּוצ ,ןדיי עטמיטשעג-לַשיָאל עלַא
 טירש ןעמעננָא טלָאז ריא זַא ,ףַארג רעה ,ץנעלעסקע
 .געצ-טּפיוה רעד ןּופ רַאלּוקריצ ןטנָאמרעד םעד ןפַאשּוצּפָא
 ,לַאגרּושז ןשידיי-לעיצעּפס םעד צעגונּב גנּוטלַאװרַאּפ-רּוז
 ןיא .ןרָאװעג טּבױלרעד גנּוריגער רעד ןּופ זיא רעכלעוו
 עלּופ ןגעו טדערעג טשינ ,לכּב טרעװ לַאנרּושז םעד
 ,רענַאטרעטנּוא עקירעּביא יד טימ ךיילגַאּב ןדיי ראפ טכער
 ,ןשינעמדעדַאּב ןעשידייו יד ףיוא ןזיװעגנָא רָאנ טרעװ סע
 -עּב ידכּב קיטיונ לָאמַא זיא עכלצוו ןּופ גנוקידירפַאּב יד
 ."ןדנאל ןּופנ ?לכה-תבוט םעד ןכיירגרעד ּוצ רעס

 1860 רעּבָאטקָא
 ןעמּוקַאּב ןּבָאז רימ יװ ,=בעדכָאנ ןיוש

 רּבחמ רעד זנּוא טָאה ,יָאװָארָאב .ש ןּופ ?קיטרַא םעד
 -רעד גנַאל-טשינ םעניא זַא ,ףיורעד טכַאמעג םַאזקרעמפיוא
 עשירַארעטיל, רעדדניּבכּוּב .: ןּופ ךּוּב םענעניש
 ךָאנ טלייצרעד טרצװ (1927 דַארגנינעל ;שיסּור) "ןדויטע
 -כישעג-רוזנעצ רעד ּוצ דָאזיּפע רעטנַאסערעטניא רעײז ַא
 ײּבַאר .ָא ןּופ לקיטרַא רעד :ּונייהד ."טעווסזַאר, ןּופ עט
 ןּוא טזָאלעגכרּוד טשינ טָאה רּוונעצ יד ןכלעװ ,שטיװָאנ
 ּוצ תולדּתשה ַא טימ טדנעװעג ךיז טָאה רע ןכלעװ ןגעו
 -עכעה יד ּוצ גרּוּברעטעּפ ןיא רעּבירַא זיא ,ןלַאטנצזָאר .ל
 -רַא רעד .לרוג ןייז ןעמיטשַאּב ןלָאז ייז ,ןצנַאטסניא ער
 ."טעטימָאק ןשידייס םעניא ןרָאװעג טלדנַאהַאּב זיא לקיט
 -ַאּב ןוא םיא טימ טנָאקַאּב ךיז טָאה טעטימָאק רעד
 -טשינ ַא ּוצ רעזעל יד ןעגנערּב ןעק רע; זַא ,ןסָאלש
 ןיפ רענעלּפ יד ןגעװ תוקפט ּוצ ןּוא גנּוניימ רעקיטכיר
 רעשידיי רעד ןּופ גנּורעטעּברַטּפ רעד עגונּב גנּוריגער רעד
 -רעד ּוצ ךצלגעמ רַאפ ןענופעג טשינ טָאה ןּוא - ,"עגַאל
 טלעטשצעגּוצ זיא סּולשַאּב רעקיזָאדרעד ,לקיטרַא םעד ןּביױל
 -עגפיוא טָאה רע ןּוא ,|} םעד רעדנַאסקעלַא ּוצ ןרָאװעג
 סרעדניּבכוּב .ג עז "קיטכיר, :עיצּולָאזער ןייז ןּבירש
 ךיוא ְךּוּב ןייז ןיא טָאה רעדניּבכּוּב 'ה ;82-82 .ז ,ךּוּב
 .(89-86 .ז--לקיטרַא ןטּבױלרעד-טשינ ןקיזָאדמעד טקּורדעגּפָא

 ףיוא גנוריגער רעד ןּופ הבּושּת יד ןעװעג זיא סָאד
 ,תולדּתשה רעטכַארּבעגנּבױא רעד

 ,שט יא
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 רעּבָאלטָאג .ּב .א ןּופ דיל טכעלטנפעוַאפטשינ ַא

 ,שט ,א ןּופ ריפניירא ןַא טימ

 ןטסּואװַאּב םענופ "וועיק ןיא דיי רעד, דיל סָאד
 -םהרבא הלּכשה רַאפ רעפמעק ןוא רעּביירש ןשיאערּבפה
 ךיוא טָאה רעכלעוו ,(1899-1811 רעּבָאלטָאג רעב
 טכעלטנפצרַאפ ָאד טרעװ ,שידיי ןּבירשעג קיניײו טינ
 טלַאהניא ןייז טױל טָאה דיל סָאד זַא .לָאמ ןטשרע םֹוצ
 -עג דנַאלסּור ןיא ןטייצ עשירַאצ יד ןיא טנעקעג טשינ
 יוצד .ךַאז עכעלדנעטשרַאּפטסּבלעז ַא זיא - ןרעװ טקּורד
 לעיצעּפס ,ןדִיי ןּופ עגַאל רעזָאלטכער רעד ןגעק טסעטָארּפ
 תעּב ,וועיק ןיא טכערניואוו ןיא ןעגנּוצענערגַאּב יד ןגעק
 יד ,ןעניואװ יירפ ָאד ןענעק "ןלָאכָאכ, ןּוא *סעּפַאצַאק,
 - רשוי ןכעלטסירק רעייז ןּוא ןטסירק יד טימ קימעלָאּפ
 יּור רעד ר"ה עמעט ערַאבזָאלרעד ןייק ןעוועג טשינ זיא
 סָאד ןיא דנַאלסּור ןּופ ץּוחמ ךיוא רעּבָא .רּוונעצ רעשיס
 .ןענישרעד טשינ דיל

 ןעװעג ןענעז סָאװ ,תונורכז עטנַאקַאּב ענייז ןיא
 "קצטָאילּביּב-סקלָאּפ רעשידיי, סמכילע-םולש ןיא טקּורדעג
 םיא ייּב זַא ,רעּבָאלטָאג .ּב .א טלייצרעד ,(1888 1 דנַאּב)
 -דלעפ,) דייבתּכ ןיא גנולמַאז ַא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ זיא
 ןיא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,םיריש ענייז ןּופ ("ןעמּולּב
 סָאדס ,"ץגימ עלעסיּב סָאד , :שידיי ןיא ןטייצ ענעדיישרַאפ
 "װעיק ןיא דיי רעד , ,ישילעּפַאק ןטימ לימיירטש
 -עג ןלַאּפרַאפ--רעּבָאלטַאג טּביײרש--ןענעז ייז , .ערעדנַא ןּוא
 עשרַאװ ןיא ןָאזעניד 'ה ןּופ רעגערט-טסָאּפ א ךרּוד ןרָאװ
 ."טלעוו עטרעקרַאּפ יד, קרעװ ןרעסערג ַא טימ םענייאניא
 ,ןרָאװעג ןרָאלרַאפ ןענעז סָאװ ,רעדיל יד ןּופ לייט ַא
 טקּורדעגּפָא ןוא טלעטשעגפיוא רעדיװ רעטעּפש רע טָאה
 רעד, דיִל םעד ןגעװ רעּבָא ,שיאערּבעה רעדָא שידיי ןיא
 טשינרָאג ןיטולחל טציא זיּב רימ ןּבָאה "וועיק ןיא דיי
 -ימע (םיריש ענעלַאפרַאפ יד) סע טצוו רעמָאט, .טרעהעג
 סע זַא ,ןסיו רע לָאז - רעּבָאלטָאג טּביירש--ןעניפעג רעצ
 רעד,-ענעלַאּפרַאפ יד ןּופ דיל ןייא זיא טציא ."סניימ זיא
 סרּבחמ ןטיול ,"בציק ןיא דּויע רעד רעדָא) ,"וועיק ןיא דיי
 .ָאד סע ןקּורד רימ ןּוא ,ןרָאװעג ןענופעג (ציפַארגָאטרָא

 ןּופ ןלַאיציניא יד - ג"בא ןּבירשעגרעטנּוא ,דיל סָאד
 ךעלטנייוועג ךיז טגעלפ רע עכלעוו טימ ,ןרעּבָאלטָאג
 1920 רָאי ןיא ווציק ןיא ןעמּוקַאּב רימ ןּבָאה-.,ןענעמתת

 =ירשעג ַא ןיא ,אנהּכ םהרבא ןטנרעלעג ןשיאצרּבעה םענּופ
 -ַאּב וצ ןּבעגעגנַײא ךיוא ךיז טָאה ווא ;עיּפָאק רענעּב
 טשינ רעדייל רעּבָא ,דיל םענופ לַאניגירָא םעד ןעמּוק
 ןרעּבָאלטָאג .ּב .א ןּופ םיריש עשידיי ערעדנא יװ .ןצנַאגניא
 ןטימ לימירטש סָאד, ,"קילארׂשי רענדיּב רעד; ןייװ
 -רַאּפ ןעוועג קיטנָאק דיל סָאד ךיוא זיא ,(.דנַא ןּוא ?שילעּפַאק

 ,ןטנַאירַאװ עסיוועג טימ ,סציּפָאק ענעּבירשעג ןיא טײרּפש
 ןטימ ןצנַאנניא טשינ רעטרע עקינײא ןיא ןעמיטש עכלעוו
 ,לײט םעד טול ןטּפשמ ןענעק רימ יװ טיול ,לַאניגירָא

 12 יד ןופ .יײּכ סרּבחמ םעניא ךיז רַאפ ןּבָאה רימ סָאװ
 -יגירֲא םעד רימ ןּבָאה ,טלַאהטנַא דיל סָאד סָאװ ,ןפָארטס
 רימ) תורוש 128 ןּוּפ טסייה סָאד - 32 ןֹופ רָאנ לַאג
 םענופ ךעלטייז 2 ןּופ קּורדּפָא ןשיצארגָאטָאפ ַא ָאד ןּביג
 סָאװ ,ןפָארטס פ ןצנאגניא ןלעפ עיּפָאק רעד ןיא .(לַאניגירָא
 "ירא םעניא טרָא ןקידנכערּפשטנַא םעד ןיא ךיז ןעניפעג

 .(רעטייו הרעה עז) לַאניג
 ןעלדנַאהַעּב טרַא רעד ,ריש םענּופ ץנעדנעט עטלוּב יד

 -ּבשמ טימ טײקכצלמיטסקלָאּפ ןּופ שימעג רעד ,עמעט יד
 רצייז ןענעז - קיטעגָאלָאּפַא רעוויאַאנ ןּוא תונחדּב רעשיל
 םּוצ טמוק רעּבָאלטָאג .ןרעּבָאלטַאג רַאּפ שיטסיײצטקץַארַאכ
 ןיא ןיײרַא טלַאפ ןּוא וועיק ןייק ןּבעל ןיא לָאמ ןטשרע
 זיא רעירפ ליפ ,תמא .טָאטש רעסיורנ רעד ןּופ תולעפתה
 ,(1830 רָאי ןיא) סעדָא ןיא ןייז ּוצ ןעמּוקעגסיוא ןיוש םִיא
 .טָאטש רעסיורג א ןּופ טינש םעד טַאהעג ךיוא טָאה סָאװ
 ןעניואוו וצ ןטָאּברַאפ ןעװעג זיא ןדיי ּואו ,וועיק רעּבָא
 םיא טָאה - ,טפדורעג ןרָאי עלַא ןופ ייז טָאה'מ ואוו ןּוא
 .ןטסירק יד טימ ךיז ןהנעטּוצסיוא עמעט ַא ןּפעגעג

 ןיא ועיק ןײק ןעמּיקעגנָא רע זיא ,טנייש סע יװ
 ,רַאּורּבעפ שדוה ןיא טסײה סָאד ,געט""ןטקַארטנָאק , יד
 דנַאלסּור ןלייט ערעדנַא ןּופ ןּוא טנַאק ןצנַאג םענּופ ןעוו
 -רעקּוצ ,רעלדנצה-טיורּב ,םיצירּפ ןרָאֿפֿפױנוצ ךיז ןגעלפ
 ףשטנעמ-דירי טַאלג ,םינימה לּכמ סרעלקעמ ,ןטנַאקירּבַאּפ
 ועיק ןּופ רעטנעצ רעד .טפעשעג ןכַאמ ןעמּוק ןגעלפ סָאװ
 -קַארטנָאק;ס זיוה עװָאטקַארטנָאק סָאד ןרעו טלָאמעד טגעלפ
 יַאֹּב ַאזַא טימ טּבײרשַאּב רעּבָאלטַאג ןכלעוו ,('םָאד יװָאט
 ?רעטנוא ,ןטקַארטנָאק ןסילש ָאד טנעלפ ןעמ .ננורעטסייג
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 -עננָא ,יירעלקצמ ןּפַאכ ,ןזיירּפ ןלעטשנייא ,תונוּבשח ןדיפ
 ןיא ליײטנָא ןוויטקַא ןַא .סעלעטש ףיוא ןשטנעמ עיינ ןעמ

 סָאװ ,טנַאק םענּופ ןדיי יד ךיוא ןעמענ ןגעלפ דירי םעד
 -רעקּוצ ןּוא-טיורּב םעניא עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןּבָאה

 ּוצ טכער ןייק טַאהעג טשינ ייז ןּבָאה ייּברעד ןּוא-,לדנַאה

 טֶא .טָאטש רעקילייה רעשיסּור.טלַא רעד ןיא ןּבײלּברַאפ

 ןעקנַאדעג יד רּבחמ םייּב סױהַא טפּוװ טסַאוטנָאק רעד
 יּבבל טלעװ רעכעלטסירק רעד דצמ רשוימוא םעד ןגעוו
 -נָאקיטלַא ןּופ טמַאטשעג טָאה רעכלעװ ,רעּבָאלטָאג .,ןדיי

 ,עינרעּבּוג רעילָאדָאּפ רעקידתונכש רעד ןיא ,ווָאניטנַאטס
 סלַא .וועיק ןיא עגַאל עשידיי יד טנעקעג טּוג רעייז טָאה

 :לטרעװ שיניַארקּוא סָאד רע טמענ דיל ןייז ּוצ ָאטָאמ

 רימ ּואװ ,טּוג זיא טרָאד - "ַאמענ סַאנ עד ערּבָאד םַאט,
 .ָאטשינ ןענעז

 זיא ןרָאװעג ןּבירשעגנָא זיא דיל סָאד ןעװ יונעג

 טמַאטש ,ןייז רעשמ ךיז ןעק'מ יװ ,רעּבָא .טנַאקַאּב טשינ

 ּבױהנָא רעדָא ,רעקיצכעז טפלעה רעטייוצ רעד ןּופ סע
 ןעװעג ןרָאי עגעי ןיא זיא רעּבַאלטָאג .ןרָאי רעקיצעּביז

 טלָאמעד טָאה ןּוא לּוׁש-רעניּבַאר רערימָאטישז ןיא רצרעל א

 טעז דיל םענּופ רעטקַארַאכ ןטיול .וועיק ןכּוזַאּב טרצקצג
 דנַאלסּור ןיא ןעװ ,טייצ רענעי ּוצ טרעהעג סָאד זַא ,ןעמ

 עטשרע יד ךָאנ עיצקַאער יד ןזיײװַאּב ןּביױהעגנָא ךיז טָאה

 גנּוריגער סנט 1 םעד רעדנַאסקעלַא ןּופ רָאי 10 עלַארעּביל
 .טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה םּירַא םזיטימעסיטנַא רעד ןצװ ןּוא

 יד טימ קידנריזימעלָאּפ ,רּבחמ רעד סָאװ ,שיטסירעטקַארַאּכ

 טָאה ,רּוטַארעטיל רעשיסּור רעד ןיא קרעװ עשיטימעסיטנַא
 ןֿפמָאר סנירַאגלֹוּב יידַאפ ףיױא טלעטשענּפָא דָאוג ךיז

 רָאי ןיא ךָאנ ןענישרעד זיא רעכלעװ ,"ןיגישזיוו ןַאװיא,

 -- (1829 ןיא קרעװלמַאז ענייז ןיא טקּורדעגרעּביאהפ ,9
 ןרענָאיצקַאער ַא ןּופ ןדיי ףיא טצלּפמַאּפ רעטנַאקַאּב ַא
 רּוטַארעטיל רעשיסּור רעד ןיא טָאה רעכלעװ ,רעּביײרש

 -אגלּוּב ןגעק ףמַאק םעד ל"גפ) ןעמָאנ ןטכעלש ַא טַאהעג
 .יקסנילעיּב רעקיטירק ןשיסור ןטמירַאּב םעד דצמ ןעניר

 ,דיל ןייז ןּבירשעג טָאה רעּבָאלטָאג ןעװ ,טייצ רעד ּוצ
 םעד ןגעװ ןסעגרַאּפ גנַאל דנַאלסּור ןיא ןיוש ןעמ טָאה
 טָאה ,טקַאדִידָאטװַא רעד ,רעּבָא רּבדמ רעזנּוא-.,טעלּפמַאּפ

 טנעגנַאגרַאפ יד ןּופ קרעװ יד טימ טּבעלעג קיטנָאק ךָאנ

 רעשיסור רעד ןיא .ןסָאנעג טעּפש טָאה רע עכלעוו ןּופ ,ןרָאי
 עיינ גונעג ןעװעג טלָאמעד ןיוש ןענעז רּוטַארעטַיל
 -רעד סוועינעגרּוט ,לשמל ,יוו) ןעגנּוניײשרעד עשיטימעסיטנַא

 לקיטרַא רעשיטימעסיטנַא רעד רעדָא ,1847 ןיא "דישז,,גנּולייצ
 טָאה רעכלעוו ,1838 ןיא "ַאיצַארטסּוליא,; לַאנרּושז םענּופ
 עשיסּור 140 ןּופ טסעטָארּפ ןטנַאקַאּב םעד ןפּורעגסױרַא
 רעּבָא - ,(רעּוט עכעלטפַאשלעזעג ןּוא עטנרעלעג ,רעּביײרש
 רַאּפ טעלפמַאּפ סנירַאגלוּב ץלַא ךָאנ טלַאה רעּבָאלטָאג

 .קימעלָאּפ עװיַאנ ןייז םיא טימ טריפ ןּוא לעּוטְקַא
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 וד ךיוא ןענעז ןרעּבָאלטָאג רַאפ שיטסיועטקַארַאכ
 5ד וצ ךיז טדנעװ רע ואװ ,דיל ןייז ןּופ תורּוש עטצעל
 ,..רעדירּב עטפיוטעג רעּביא ךייא טעּב ךיא רָאנ; :םידמּושמ

 ןופ ךיז טסולג ןעמעוװ .הרירּב ןייק טינ ךיּבענ טָאה ריא

 היטנ עקיזָאדיד ."טיורּב ןעלטעּב ץיגרע ןייג ...סױרַא ווציק

 ךרּוד ךיז ןּבָאה סָאװ ,םידמּושמ יד ףיוא ןייז תּוכז-דמלמ

 ײּב טשינ סיינ ןייק זיא ,תופידר ןּופ טעװעטַארעג דמש

 ןּבירשעג רע טָאה רעירפ ןרָאי טימ ךָאנ .רּבחמ רעזנּוא

 =ַאװצ ןיא ,רערָאלק ךָאנ ּוליּפַא ןוא ,טסייג ןקיּבלעז םצניא

 -ַאֹּב םענופ ןעמּוקַאּב טָאה רע סָאװ ,ווירּב ןטיּפמ גנַאהנעמ

 םיא טָאה 1842 ןיא .םױּבנירג--װָארָאדָאיפ דמּושמ ןטנַאק

 -הבישי רענּבּוד רענעזצוועג רעד ,טניירּפ רעטױג רעטלַא ןייז

 ,טליײטעגטימ םרָאפ רעשיניצ ץנַאג ַא ןיא ,םיוּבנירג רּוחּב

 םעד  ןזָאלרֲַאפ ןּוא טדמשעג ךיז טָאה רע וַא

 ןבעגעגוצ רעּבָאלטָאג טָאה ווירּב םעד ּוצ .קלָאפ ןכאווש

 ויִא עכלעװ ,גנוקרעמַאּב עשיטסירצטקארַאכ עקידנגלַאּפ

 שיאהּב (ארוקה) ךפא רחי לאו, :(*טנאקַאּב ןרָאװשג רעטעּפש

 יתנוכ ,.אצי ןעממ רשא ,םעה תא ותחכב אוחה םכחה

 תופידרה םימעפל ונתוא ואיבי המ דע תולגלו עידוהל

 -ילּבה םירמושה ונביוא ונתוא וּפּרהֹּי רשא םנה תאנשו

 קרַאטש דמש ןייז ךָאנ זיא םױּבנירג-וװָארָאדַאיּפ ,"אוש

 ףעוועיק םייּב רעטמַאַאּב ַא ןרָאװעג זיא רע - ןרָאװעג הלעתנ

 םינינע עשידיי ןגעו ץצויילעּב ַא ,רָאטַאנרעּבוג-לַארענעג

 -מיא רעייז ןּבָאה סָאװ ,תוגרדמ - רָאזנעצ רעשידיי ַא ןּוא

 ןייק טשינ טגָארט רעּבָאלטָאג ןּוא .ןרעּבָאלטָאג טרינָאּפ

 טקידלּושַאּב רע - טרעקרַאּפ רָאנ ,דמושמ םעד ףיוא סעּכ

 רעיײז רַאפ ,"דנייפ ערעזנּוא ,טיסקָאדָעטרָא עשידיי יד

 .עטרצלקעגפיוא יד ּוצ םנח-תאנש

 ,לײט םעד רימ ןּבָאה דיל סָאד ןכעלטנּפערַאפ םייּב

 .ירָא רעד ןיא טקּורדעג ,אפוג י"ּכ ןיא ןארַאּפ זיא סָאװ

 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא עכלעװ ,עיפַארגָאטרָא-לַאניג

 -עּביא יד ;ןעלנעזרעּפ רּבחמ םעד רַאפ ןּוא טייצ ּרענעי

 -רָא רענרעדָאמ רעד טימ טקורדעג רימ ןּבָאה ןלייט עקיר

 העשיפיצעּפס רעד טימ רעּבָא ךיז קידנענעכער ! ,טִיֿפַארגָאט

 ףרַאד דיל סָאד ןענעייל םייּב .רּבחמ םענופ ךַארּפשסױא

 .ֹּב .א עכלצװ ,ךַארּפשסיױא יד טכַא ןיא ןעמענ ללכּב ןעמ

 יַאּב טָאה ,דיי (רעילָאדָאּפ רעניַארקּוא סלַא ,רעּכָאלטָאג

 ֹוצ -גנוצ ,סיז ּוצ-סּוּפ ,וװעיק ּוצ םַארג סלַא-ביוחמ :טצּונ

 -- ףיוא-ןּכיוא ,טינ ּוצ-טּולּב ,ךעליירפ ּוצ--ךלמ ,גנידצלא

 ןעיצאּב סאו ,ןקּורדסױא עקינייא ּוצ .װ .ַא .א ףָאטש ּוצ

 ןעמזיציסּור יד ּוצ ךיוא יװ ,װציק טָאטש רעד ּוצ ךיז

 ןעגנּורעלקרעד ןּבעגעג רימ ןּבָאה ,טפָא טצּונַאּב רע צכלעװ

 .תורעה יד ןיא ,ןטנּוא

 ימ גי ר א ט ס ,קלסיערװע ןיא ווירּב סרעּבַאלטָאנ עז (*

 ,416 .ז ,1910 ,(שיסּורְר



 ר ע ד

 !װװעיק ןיא זיא ןּבעל ַא
 ביוחמ רעכעלטיא זיא'ס
 ןּבעל ןייז ןיא לָאמניײא שטָאכ

 .ןּבעג ּוצ קּוק ַא ועיק ףיוא

 ןעייז ּוצ רָאנ וועיק

 ןעייג ּוצ ןיהַא טרעוװ זיא

 ,סיפ וצ ליימ טרעדנוה

 ,סיז ַא ןּבעל ַא זיא טרָאד

 .טרָאד זיא ןּבעל סיז ַא
 !טרָא ןייש ַא רַאפ סָאװ

 ןלָאט ןּוא גרעּב ,רעסַאװ
 .ןלָאמוצּפָא רָאנ

 ,טומ טימ לופ (ןקסרעשטעּפ רעד
 ,ןדע-ןג ַא (גלָאדָאּפ רעד
 טוטיטסניא רעד ןטימ ןיא
 .ןדיימ ענדָארָאהַאלּב ןּופ

 ? םָארגנ דארג יוזא טייטש (2צרוװַאל יד
 טצטיסרעווינוא עסיורג סאד
 (3םָאד עוװָאטקַארטנָאק רעד
 ,טיירּב יװ ,סיורג יװ ,ןייש יװ

 גנידצלַא ןלייצרעד ןעק רצװ
 {עילַאס רעד ןיא ךיז טּוט'ס סָאװ

 גניצ ַא טימ רעדעפ ַא טימ
 ,עילַאק רָאנ סע ןעמ טכַאמ

 ןעייז סע ןזומ ןגיוא יד
 ,טייצ-ןטקַארטנָאק וצ
 ןעיײטשרַאפ ןעמ ןעק טלאמעד
 ,טיײטַאּב ןּבעל רעװעיק סָאװ

 ײלרעלַא ןשנעמ

 למיה ןיא ןרעטש ליפיוו
 ,יירשעג ַא ,רעדליּפעג ַא

 .למיטעג ַא ,שער א

 .ועיק ןיא ןלַײט,טָאטש--לָאדָאּפ ,קסרעשטעּפ (1
 ּרעטמירַאּב ױעד --- צרווַאל עקסרעשטעפדָאװעיק (2

 .רעטסיולק רעשיסצף-טלַא

 ,תמדָקה רעד ןיא ןּביוא עז (33

 םופפיקס היא הוי

 טמעינ ַשסָאנ עד ערּבָאד םַאמ

 ןטנַאקירּבַאפ עטסערג יד
 = הרוחס יד סיוא ןלעטש
 ןטנַאילרעּב ,רעּבליז ,דלָאג
 .ארומ ַא-ןאט וצ קּיק ַא זיאס

 טפיול'מ ,טילפ'מ ,טײגיּמ

 ,ןגיוּב ןסיוא לייפ ַא יװ
 טפיוק'מ ,טלדנַאה'מ ,טסצומש עמ

 ,ןגולּפעגקעװַא ןיוש זיא'מ ןוא

 ,םענייאניא עלַא ןעייטש טָא
 ןענַאד ןּופ טרעקעגקעװַא ךיז טסָאה
 םענייק טינ ןיוש ןעמ טעז
 .ןענַאטשעג ןענייז סאוו עלַא ןּופ

 טרָאד ערעדנַא ןיוש ןעייטש סע
 טרָא םענעגייא םעד ףיוא
 ונַא-קעווא ראנ ךיז יירד'כ
 .אטינ ךיוא ןיוש ןענייז יד

 סצומש ןּוא ךיא ייטש ןטנַאקַאּב ַא טיפ
 ,ןענירד ןטימניא טלַאה ןֹוא
 סיב ַא ,טסוה ַא ךיא ּוט טָא
 ,ןעניפעג טינ ןיוש םיא ןָאק ךיא

 ןּכיל יד ּפָא רימ שיװ ךיא :
 ןעיישעג טינרָאג זיא'ס יװ ךיילג
 ןּכוטש וצ ןָא ךימ ּבױה ךיא
 .ןעייטש ןּביילּב טרָאד זּומ ןּוא

 ןיירא שינעגנע ןַא ןיא םוק ךיא
 ,ןעיײג רעטייװ טינ ןעק'מ יו
 ןייז גנַאל יוזא ךיא זומ ָאד
 ,ןעיירדרעּביא ךיז טעוו'ס זיּב

 ןיהַא ךימ טצכרעטש עמ
 ,רעהַא ךימ טעכרעטש עמ
 ןיּב ךיא יװ טינ סייװ ךיא
 ,רעװ ןוא סאוו טינ סייוו ךיא

 ןפיול רּפצינד ןּפױא סעילַאװכ יד יװ יוזא
 ;טניװ רערטסיּב רעד ייז טגָארט'ס סָאװ
 ןפיוק ןעילפ ןשנעמ יד יװא
 ,דניוושעג םָאד עװָאטקַארטנָאק ןיא
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 ,ּפערט יד ףיוא ּפָארא ףױרַא
 ,רענייק טינ טאה טייצ טונימ ַא
 ּפעק ענעגָארטרַאפ טימ עלא
 .רעניײטש יד סיפ יד טימ ןעקּפוט

 רענייש א עילַאס א ןיא ןּבױא ןוא
 ,קיומ עטסעּב עטסנעש יד טליּפש
 רענייּב יד סיוא ךיז ןעור טרָאד
 .קילג סָאד ןטנוא טינ ןכוז סָאװ יד

 טנַאקיזומ רעסיורג רעד יקסניּפיל
 ְךלֶמ ַא יװ ןּביױא ץנַאג טייטש
 טנאה רעד ןיא לדיפ יד טלַאה רע
 .ךעליירפ םלוע םעד טכאמ ןוא

 ,טגָאלק ,רעדירּב ,סנייא רָאנ
 ;טגָאז טרָאװכירּפש עטלא סָאד
 אד רונ זיא טוג
 ,אטינ ןענייז רימ ּואוװ

 ,אטח א רַאפ ןאטעג רימ ןּבָאה סָאװ
 ,טג א ןּבעגעג זנוא טאה'מ סָאװ
 !ךַא-וועיק טימ ןלָאז רימ זא
 ?ךַאד ןייא רעטנוא ןייטש טינ

 ןסעזעג וועיק ןיא ןענייז ןדיי זַא

 ןסעגרַאפ טינ ןּבעל'כ ייז ןּבאה

 הוּכ רעייז ןעוועג זיא'ס טייוו יוװ

 .ךיוא רעדירּב עמירָא יד ןיא

 טלעוו עצנַאג יד טגערפ
 טלעג-הקדצ ארַאפ סאוו
 סיורא וועיק ןופ זיא סע
 .זיוה סנדיי סכעלטיא ןופ

 ןדיי יד ןזומ טנייה
 ,ןדירפוצ ןייז ךיּבענ
 קָארס ַא ףיוא ייז טזָאלמ זא
 .קָאטיױװק ַא טימ

 טינ לטיווק ןייק רע טמענ
 טילּב ןייז םיא ןעמ טּפַאצרַאפ
 ּפַאכ א ןיוש םיא טוט ןעמ
 ,ּפַאטע ןטימ םיא טקיש ןעמ ןוא

 (געיעש ָאּפ ּפעלק ץוחא
 היבו הינימ טזייל רע סאוו
 ,רַאדנַאשז םענופ ,ענלַאטרַאװק םענוּפ
 .רַאטערקעס םעד לרַאּבַאכ א ץוחא

 ירא טראק ןיא -- יטצש נב וי

 8 בעיק ןיא דּוי רעד

 סעּפַאצַאק ערוּכש
 סעּפַאצ יד יװ ןעגנירּפש
 ,םורַא ןסַאג עלא ןיא
 ,םוטעמוא יז טעז ןעמ

 ךרעפ ףיוא סעקישטשָאװז
 דרעּב עסיורג יד טימ
 ןעגנירּפש ,ןעגניז ,ןעיירש
 ,ןעגניצ יד סיורא ןקעטש

 ןגעוורעד רעצעמיא ךיז לָאז

 ,ןגערפ וצ ּפַאצַאק א

 טייטאּב החמש יד סאוו

 ,טייל ןוא דנַאל ןשיווצ

 =-  ףַא ןּבױא ןופ זיא ץוריּת רעד

 ףָאטש ַא ןפנַארּב ןעקנורטצגסיוא טאה רע

 ןסיּברַאפ סנייא טימ ךאנ ןוא

 ,ןסימשעג ּביײװ סָאד טאה ןוא

 ,"ןיטעביג רעביא ךיז אייז ןיּבאה ךאנ רעד
 ,ןיטערּבַא קנירטא ןהאטיג ןעמ טאה
 טאג רעד ףיוא ןעמ טצנַאט דניצא
 ,סַאפ יצנַאג ַא ןעקנירטסיוא ןעמ טצוװ דלאב

 65 ,ןעיאזָאח ענשזעידַאנָאהַאלב ַא טסייה רעד ןיא
 ,ןעיירש ןּוא ןירוכיש געמ רע
 ןעיײּפש ןוא ןיצפערג
 .ןעיַאטַאקנ ןעיטַאק סאג רעד רעביא ךיז ןוא

 ןירָאד א זיא דוי ַא
 ןיראצ רעצנאג רעד זיא םהיא ףיוא
 ןהעטש טינ ןהעג טינ רהאט רע
 ףהעז טינ רהאג םהיא לעװ עמ

 ליודָאפ ןיפַא ,קסרעשטאפ ןיפא
 :לוק ןייא רהאנ ןימ טרעה
 !!לָאשָאפ !יערבעי ןָאװ
 6 לאחאח ןייא טיירש סָאד ןיא

 !סָאד זיא סָאװ רהיא טזייו !לאחאח א
 .זָאנ רעטױר ַא טימ אינפַאצַאק א

 ןופ טקּורדעג ןענעז רעטַײװ ןּוא ןענַאד ןּופ ןפָארטס 32 יד (*
 .ל"ב םצנופ עיפַארגָאטרָא רעד טול ןּוא לַאניגירָא סרעּבָאלטָאג

 ףעכילרע ,רעקיזָאלרַאפוצ א --- ?ןיַאיזָאכ ינשזָאידַאנָאהַאלּב,, (5

 .תיּבה;לעּפ

 ללכּב רעניַארקוא ןַא ,רעױּפ רעשיניַארקיא ןא---לָאכָאכ 6



 60 בעיק ןיא ךּוי רעד : 619

 פאק ןיטמעקעגמיא ןייא טימ
 .פאלח רעטסארפ א !ץרוק

 לעדיפ ןייז זיא עקיאלעלַאּב א
 לעדיל ןייז -- (6יקשאוועיד
 ןייוו ןייז זיא ןיפנארב
 .ןייוש קיטש ַא יצרעד ןיא

 רהאג טלעוו רעד ןיא ךיז טרעה אנ
 - :תולומ ירעטיּב עריטצניפ יכלעזא
 :רהאי איד זיא הצװ ןיא ךָאזַא
 ,4!!תולג ןיא זיא עמ ןימעוו ַאב

 ןעטסירק רעדירב ראנ טגאז
 ןעטסימיא סע רהיא טהיט
 יוזא ןעדוי םענדיב םעד
 ןױג א ןירעװ להאז רע ידּכ

 טסירק ןייא טיירש ?ױג ַא,
 ,ןיגעקַא רימ סעכ טימ,
 טסיב איד סאוו יטסהיז}
 -- !ןיגערפ תישק ךאנ יטספראד,

 ןיוה ,ריטרעלקיגפיוא אנא;

 !דמולמ רעד טשרעפמאלק,

 - יֹוג יטספיר טסירקע;

 = ןדמושמ רהאג ןעטפיוטיג א;

 טכעריג יטסעב ףוס םיצ,

 ,סיורא לשטיליוק סאד ריד טמיק סע,
 סטכעלש סעלא ךייא ןעהיט רימ;

 .סיוא תורצ רהאנ טהעטש רהיא,

 םיעוט םיטוש ןיגאז ךייא לע ךיא,
 ,רעטיב יוזא ךייא יזעס סאוו ראפ,
 םיוג ראפ ראנ עלא זנוא טלאה רהיא,
 ?ףתומ ךייא ַאב זיא יוג תועט ןיא,

 טלעוו יצנאג איד רהיא טראנ רעבירד,
 ,ןייז רעגילק ןעכילטיא ןיפ טליוװ ןיא,
 טלעג סאד טיינשעב םיחור טמענ רהיא,
 ...ןיירא ריּפאוו ןיפנארב ןיא טסיג ןיא,

 תובוט וליפא זנוא טיט רהיא תמא,
 טיינ ַא ןיא טלעג להאמַא זנּוא/ םיא טייל רהיא,
 תובוח ןינאמ ךאנ רעד רעבא טמיק רהיא,
 - "ןטױט םעד רענאמ ַא טינ טשניװ עשז רעװ,

 .(סעסקיש) יקשּואװעיד (

 תואמר ןייז טייקשלאפ סנעדוי םעד

 תואצמה עגילק עלא ענייז

 טכַארפעב םכח רעסיורג א טאה

 ,טכַאמעג טנאקעב טלעװ רעד טאה ןיא

 ןיטייצ עגנייל ןופ זיא םכח רעד

 ,דניירפ רעסיורג ןייק רעדירב ערזנוא

 ןיטייז עלא ןיפ ּפא זנוא טעפש רע

 ,טנייה עדאמ יצנאג איד זיא סאד לייוו

 ןעכאמ לעכיב א ליװ עס רעװ
 ןילעפיג םלוע םעד להאז סע זא
 ןעכאל ראנ דישז ַא ןיפ רע להאז
 - ףילעװקנוא ןייש עלא ןילעוו

 תואפ טגּנאל איד טימ דישז ַא

 ארומ םהיא רפ ןיבאה רעדניק עניילק סאוו

 תועבטמ טיינשעב סאוו דישז א

 הרוחס ידמערפ טליקעפ סאוו דישז ַא

 יטכער איד םימכח איד טינ ןיגערפ סאד
 טנעה איד ןיא ןעפ יד ןיטלאה אייז תעשב
 יטכעלש סידישז עניוזא זא
 - .טנעצירפ סנייא רהאנ ןינעז

 רשכ ךילרע ןילדנאה סאוו סידישז
 ,ןעסימש טינ רהאג ןעמ לעװ אייז ןיפ
 רשיה ךרדב ןיבעלח טינ טייג רהיא
 .ןיסירדרע וליפא ךייא געמ סע ישטאח

 טייל הגילק רהיא ךייא ןיימ ךיא
 ,ריסערג ןירדנא םעד ןופ ןייז ליוו רכילטיא סאוו
 טייל טנירעל ןיא רעכיב טביירש רהיא
 ריסעב ליציּפא טינ אייז טכאמ ןיא

 ןעכַאמ רעכיב ןיפ תילכת רעד סאד זיא

 1ּטלצװ רעד ףיוא האנש ןיטייברא יצ ןא

 ןעכאז השלאפ ןיביירש יצ ןיא

 ?טלעג ןיראנ יצ סיוא ראנ יבַא

 (טסירעמאה ַא רבחמ א זא

 טכַארטעגסױא זנוא ףיוא ךאלטרעוו עלא טאה
 - טסימ יװ טלעג טראשעגנוא טאה

 טכאמיג קיטנָאיַאמ ַא ןעדוי ןיפ ךיז טאה ןיא

 ,טסירָאמוה -- טסירעמָאה (8
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 ןינעקרעד בראפ ןייז ןוא םהיא טנעק רהיא
 ןירג שיטסירעמאה זיא בראפ ןייז
 וןינענ ןימאנ םאב םיא לאז ךיא ריא טליוו
 6 ןיראגלאב יעידאפ זיא ןימאנ ןייז

 קיטסיל ךילהערפ ןיהעז םיא ריא טליוװ
 = ! ןיגירד זניא סיפ איד טימ ןיהעז םיא ריא טליװ
 קיטסירעמאה ןייז טנהעל
 60- ,ןעגיזשיוו ןאוויא ןייז טנהצל

 םכח רעסיורג איד רעהא םּוק

 נךאלדנעש ןעדוי ןעד טסכאמ סאו

 םיחור טמענ רע יוזא איו טסייוו איד

 ,ךאלדנער טיינש רע יוזא איוו ןיא

 - רערעהרַאפ רעד וטסיב
 ןרערהעל רעסיורג ןייז ? סיטסירק ןופ
 טסיזמוא ראג זא טכאד רימ !ןיינ
 .טסירק ךיז טסנענ איד סאוו

 ןיטלאה המחלמ טלעװ ריצנאג רעד טימ םירהאוו
 ;טנעה יד טימ ןיא גניצ רעד טימ
 ןעטלא ןיא טינ טייטש סאד
 - .טנעמאטסעט םעיינ ןיא טינ

 תונורסח םצנעי ףיוא יטסכיז סאוו
 - !תונוע הנעגייא הנייד טינ טסהצז ןוא
 . ךאמעג ןידוי םענדיב םעד רהאנ זאל
 ,ךסַא ןיילַא ריד ַאב ָאד זעפ

 !טרעה רעטרעװ ענגייא סיטסירק
 - טרעװ ןעשיק ןיבעלח ןינעז אייז
 רָאה ַא יורטש ַא רהיא טהעז םנעי ףיוא
 -- .ראג ריא טגייווש ןעקלַאּב רעייא ןיפ

 ןיטסירק ןעשיווצ טכער רָאנ ךיז
 ןיכַאז ענױזַא ןיניפעג יטסעוו
 ןעטסילג טינ ןיוש ךיז ריד טעװ סאוו
 .ןיכאל ןיא ןיטעפש ןידוי ןעד ןיפ

 ןהעטשרעפ יצ ביג ירפס ַא ביירש
 ןהעג טינ עמשטירק ןיא ןילהאז ןיטסירק זַא
 - הירפ רעד ןיא גָאטנוז טמוק סע איו
 .הימ רעייז ןירוכש רפ אייז

 ,המדקה רעד ןיא ןּבױא עז .,ןירַאגלּוּב ײדַאפ (9

 יהמדקה יד עז (0

 ,*ץרא ךרד סעּפַאצַאק ענד ןרעל
 ,טײצ יד ןצּונַאּב ּוצ יײז ןרעל
 :ץּוריּת ןייד רעּבָא ןיוש סייוו ךַיא
 .טיל עלעדייא רַאפ ראנ טסּביײרש ּוד

 ןעוט יז סאו ןדיי ראנ עז
 ,ןעור ײז ןעװ ט"וי תּבש
 ,רסומ ןענרעל ,תומכח ןענרעל ײז
 ,רסיא זיא'ס סעכלעוו ,רּתֹיִה זיא'ס סעכלעוו

 !ןּביירט ןדיי ןסייהעג סּוטסירק ןעד טָאה
 ןצשעג טינ רימ זיא יײװ יוא
 - ןּביילּב ראנ סע לָאז זנּוא ןשיװצ
 !ןעװעג דיי ַא ךָאד זיא ןיילא סּוטסירק

 !ןינ ,ןיינ ,ןינ !דיי ַא סּוטסירק --
 !ןײלַא טָאג ןעוועג ךָאד זיא עטַאט ןייז
 ,ןָא טינ ךימ טייג עטַאט ןייז ,ּונ --
 !ןאט ןעמַאמ רעד טימ רעּבא וטסעװ סאוו

 ,סױרַא ןּופרעד ןיוש טמּוק סאוו ןּוא
 ,סוא עכעלטע ןיוש טפיוט ריא זא
 ,ןייז ןטסירק ןיוש ייז ןלעװ טימרעד

 ?ןייװ טימ עשטשַאה יד ןכױװרַאפ יז סאוו

 ,סָ;רדרַאפ רעצנאג רעד עקאט זיא סאד טא
 ,סָאד טינ ץנעי טינ ןייז טינ ןלעװ ייז סָאװ
 ,הנּתמ עליאו ַא טעּפע סָאד זיא
 ?הנמאנ ַא ןא ראג ןּביילּב ןלעװ ייז זא

 טסיומוא טינ זא ,טייטשרַאפ דניצַא

 :יװא טגאזעג רעירפ ךיא באה

 ,טסירק א ףיוא טינ ךיז טפיוט דיי א זא

 .יוג א ףיוא ראנ ,דמושמ א ףיוא ראנ

 ,רעדירב עטפיוטעג רעביא ךייא טעב ךיא ראנ
 ,הריבע ןַא ךייא ןיא ךיא באה רשפא
 ,רעדירעג א רַאפ ןזיא ןצרַאה ןיא סאו טסייוװ רעוו

 ,הרירב ןייק טינ ךיבענ טאה ריא ראנ

 ,סיורא וועיק ןופ ךיז טסולג ןעמעוו
 ,זיוה ןייז ןזאלרַאפ ךיז טסולג ןצמעוו
 טיורּב ןעלטעּב ץיגרצ ןייג
 ּוטױט םּוצ זיב ןעשטּומ ךיז ןּוא

 ג"בא

 -טנַאה רעד טול רעדיװ טקּורדעג רעטײװ ןּוא ןענַאד ןּופ (*
 ,עיטַארגָאטרָא רענרעדָאמ רעד טימ ןּוא עיּפָאק רעכעלטפירש



 (םידיסה ןיפ רָאסאילשט;

 :טגפערַאפ רימ סָאװ ,עסעיּפ רעד ןּופ דייבתּכ םעד
 'ה ןּופ ןעמּוקַאּב רימ ןּבָאה ,לָאמ ןטשרע םּוצ ָאד ןכעל
 רָאטַאיעט, :לטיט םעד טגָארט עסעיּפ יד ווָאנּפוד .ש
 יג טליּפשעג ,טלײטעגנייא ןיטקַא איירד ןיא ,םידיסח ןּופ
 -רעטַאעט ַא תמאּב רעּבָא סָאד זיא יצ ."גרעּבּמעל ןיא ןירָאװ
 סָאװ ןּוא ןרָאװעג טריפעגפיוא לָאמַא זיא סָאװ ,קיטש
 ףיואנּביױא ּוליפא גונעג זיא סע ?גרעּבמעל ןּופ טמַאטש
 ,ךיז ןגייצרעּביא ּוצ ידכּב די-בתּכ ןטימ ךיז ןענעקאּב וצ
 ךיז ןיא טינ טָאה קרעװ סָאד .יװזא טינ ןיא'ס ןַא
 -= קיטש-רעטַאעט ןכעלנייװעג ַא ןופ טנעמעלע ןייא ןייק
 ןטױל טינ ,גנולדנַאה ןייז טיול טינ ,יוּב ןטױל טינ
 ,הּוּכיו ַא ןתמא רעד ןיא ןיא סָאד .רעטקַארַאכ ןעצנַאג
 ןײז ןּוא ?ןטרעלקעגפיוא, ןַא ןשיװצ ,ןטקא יירד ןיא
 ןּופ -- םידיסח ץעּפּורג ַא ןּוא ,טיז ןײא ןּופ -- דנײרּפ
 =עגּוצ הּוּכיו ןקיזָאדמעד טָאה רּבחמ רעד .רעטייווצ רעד
 עג םינּפַא טָאה רע לײװ ,עסעיּפ ַא ןּופ םֹרָאפ יד ןּבעג
 רעסעּב טעװ ןּוא קיסַאּפ רעמ ןיא םרָאפ ַאזַא וַא ,ןטלַאה
 ןכַאמכָאנ טלָאװעג טָאה רע לײװ רעדָא ,ןקריװ ןענעק
 -יּכשמ עקיטכיװ עכלעזַא ןּופ סעסעיּפ ענענישרעד רעירפ יד
 רעדָא ,(ןָאופלָאװ) ע.לַאה ןרהא ,לכײא קחצי יװ ,םיל
 =עג טינ ןיטּולחל ייּברעד זיא הנוּכ ןייז .רעגניטע המלש
 -קַאדיד:ןײר ַא רָאנ ,קרעװ שיטַאמַארד ַא ןפַאש ּוצ ןעוו
 רקיע רעד טײטשַאּב סָאװ ,עסעיּפ:רסומ א ,שיט
 ,גנולדנַאה ןָא טעמּכ ןוא ןגָאלַאיד ןּופ

 ןעניפעג ּוצ ידכּב .עמינָאנַא ןַא ןיא עסעיּפ יד
 יד טמַאטש יצ ,ןכַאמ ּוּצ רַאלק ןּוא רּבחמ םענופ רּוּפש ַא
 טדנעװעג ךיו רימ ןּבָאה ,גרעּבמעל ןּופ תמאּב עסעיּפ
 ,טלײטעגטימ זנּוא טָאה רעכלעװ ,וָאנּבוד .ש 'ה ּוצ
 ראי ןיא ןעמּוקַאּב דיבתכ םעד טָאה רע זַא
 נַאמ עטלַא ןּופ רעלמַאז םעד ,ליּפָאילּביּב םענּופ 1

 בקעי -- ,ףמַאק:םידיסח םעד עגנונּב סרעדנּוזַאּב ;טּפירקס

 טּבײרש רָאי םעד ןּופ ווירּב ַא ןיא .שטירזעמ ןּופ ָאריּפש

 37 ימ ככחמ דּחאמ י"כ ידי תֹהּת שיק :ָאריּפש 'ה םיא

 ןושלּב םידסתתמה םע החוּכיו רוּבה השעו ץּביקש ,ןילּב

 ק"הלּב המדקה שי 'סה שארּב ךא ,ןעטקַא 'גּב ןָאגרַאשז

 טּפירקסונאמ ,רודהו בוט רפס אוה ללכּבו ,תּכה תוכולהּתמ

 99 דוצ הארנ אל רש א ,רּבחמה די-בתּכּב לאניגירא

 תֹּכה תוכולהּתה לע הּברח ונממ תעדל שי .ץראה ינּכ

 ,הוה רּבהמה 'יה ןמואו םכח יכ ,ןילוּפ תנידמּב םינפל

 ףריּפַאּפ עגעּבירשעג 12 טנײמעג) י"כּב ןעגאּב 12 ליכי

 םידיסה ןּופ רטַאעט ארקנ רפסה רעש לעו .(ןגיוּב

 ןקיבלעז םענופ ,וירב ןטײװצ ַא ןיא ."ןעטקַא 3 ןיא

 תרגא ינעיגה, :וװָאנבּוד 'ה ּוצ ָאריּפש 'ה טּבײרש ,רָאי

 *עצ .א -- רָאטקַאדער םענּופ טנײמעג) "ץילמה, תאמ

 .בלמ "רטאעט, י"כה תא תונקל הצורש ,ּב"פמ (םיוּברעד

 .ותירּב שיא רּבחמה תויהּב ,ןיל

 -אטשּפַא רעד ןגעװ ןסײװ רימ סָאװ ,ץלַא זיא סָאד

 ףימ יװ .רּבחֹֿפמ םעד ןגעװ ןּוא עסעיּפ רעד ןּופ גנומ

 ימכחמ דחא,) ןילּבּול ןּופ טמַאטשעג רּבחמ רעד טָאה ,ןעעז

 סמיוּברעדעצ רדנסּכלא ןּופ ןעװעג זיא ןּוא ("ןילּבּול

 יװ ,טָאה םיוּברעדעצ רדנסּכלא .("ותירּב שיא,) םיברוקמ

 .עינרעּבּוג רענילּבּול ,שטשַאמַאז ןּופ טמַאטשעג ,טנַאקַאּב

 .םוקמ ַא ןּופ םש ַא טַאהעג גנַאל ןּופ ןיוש טַאה שטשַאמַאז

 =ץעזעגנַא ןיא טיג סיורא ןיא ןטרָאד ןּופ ןוא הלּכשה

 ,שטסָאמַאז לארשי 'ר רערעל סנַאסלעדנעמ) ליּכשמ רענ

 רּבחמ רעזנּוא (.דנַא ןּוא ןַאמפײר בקעי ,םיוּבנעכיא בקעי

 טימ ןפערט ךיז ןּוא שטשָאמַאז ןיא ןייז טנעקעג טָאח

 -עג ךיז טָאה רע -- טרעקרַאפ רעדָא ,ןעמיוּברעדעצ

 סלַא טָאה רעטצעל רעז תעשּב ןעמיוּברעדעצ טימ ןפָארט

 יַאכ .ןילּבול ןיא טניאױװג טיצ עסיװעג ַא ןַאמרעגנּוי

 המדקה רעד ןּופ ףונ םּוצ סָאװ ,ךיוא זיא שיטסירעטקַאר

 .כעלנײשרָאװ עלַא טול ,קרעװ ןייז רּבחמ רעד טקילײה

 ת"שכ רקיה ידידי דובּכ, :ןרעגניטע המלש -- ,ןטייק

 ענעי ןיא טַאה רעגניטע ."ץטשּומאזמ ץריה המלש ה"ומ

 .טָאטש רעד ןיא טניואװעג עקַאט ,טנַאקַאּב יװ ,ןרָאי

 "הנוהּכ רתּכ סמיױּברעדעצ .א טנעײל ןעמ זַא

 ,('ץילמה; ןיא ךי טקּורדעג ;186/ ז"כרת ,סעדָא)

 ןיא ןּוא טסײג ןיא טײקטנעַאנ עסיװעג ַא ןעמ טריּפש

 םעד ןּוא רּבחמ ןעמינַאנַא רעונּוא ןשיװצ ןעקנַאדעג

 -ּוא רעד ."רשבמ לוק, ןּוא "ץילמה, ןּופ רָאטקַאדער

 םעד טרעװ "רָאטַאיעט, םעד ןיא סָאװ ,רעד רָאנ זיא דיישרעט

 ;םרַאפ רעטלעטשרַאפ ַא ןיא טקירדעגסיוא ץנעדנעט סרּבחמ
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 רעייז זיא'ס .ףרַאש ןּוא ןפָא -- ןעמױּברעדעצ ייּב תעּב
 ןרָאי עטסקיצרעפ ןּוא עטסקיסיירד יד ןיא זַא ,ךעלניײשרַאװ
 =ּכשמ עקיטרָא עּפורג רעד ּוצ טרעהעג עדייּב יז ןּבָאה
 -עצ .א) '"תעדה:ץע, םענּופ טכּוזרַאפ טשרע ןּבָאה סָאװ ,םיל
 ןיא ןריוּבעג זיא רע ;רעגניי ןעװעג קיטנָאק זיא םיוּברעד
 ,םיליפשמ עקיסעמ רָאג ןעװעג ןענעז סָאד ,(1816 רָאי
 ןדָאּב ןפיוא ןענַאטשעג סיפ עדייּב טימ ךָאנ ןענעז סָאװ
 ךס ַא ךיז ןיא טַאהעג ,עיצידַארט רעטלַא רעד ןּופ
 עג ײז ןענעז םעד ףא טקוקעג טינ רעּבָא .תונלטּב
 ףרַאש ןּוא טעּפמיא ןשיליּפשמ טימ לּופ ןעװ
 יד קידנכַאלסיױא ,םזידיסח םעד ןגעק  ןטַארטעגסױורַא
 -סיורַא ערעייז ןיא .םיתפומ:ילעּב ןּוא םייּבר יד ,תועיבצ
 ןתמאק ַא ןּופ ןעמָאנ םעניא טדערעג ײז ןּבָאה ןעגנּוטערט
 ןּוא םיתפומ ןײק טינ טנעקרענָא סָאװ ,"םוידיסח
 ,טײקכעלטלעװ ןּוא קיטירק ,הריקח טזָאלרעד ןּוא תונוידּפ
 הביבס עשידיסח עקימּורַא יד טָא ןכַאלּוצסױא קעווצ ןטימ
 -עט, א ןּבירשעגנָא דניירפ רעמינָאנַא סמיוּברעדעצ טָאה
 טָאה ןײלַא םיוּברעדעצ ;ךַארּפש:סקלָאפ רעד ןיא "רָאטַאי
 ןטימ ןייװלײט ,סעדָא ןיא ,רעטעּפש רעקילדנעצרָאי טימ
 ,"ףשבמ לוק,, םעד ןּבעגּוצסױרַא ןּביױהעגנָא ,קעװצ ןקיּבלעז
 םידיסח יד ןּופ טָאּפשעגּפָא קינײװ טינ ךיוא טָאה רע ּואװ
 .םיקידצ ןּוא

 ןכלעװ ןיא ןלעטשטסעפ יונעג טינ ךיז טזָאל סע
 רעד ןיא .ןרָאװעג טסַאפרַאפ "רָאטאיעט,ּ?ףרעד זיא רָאָי
 ןיא שיאערּכעה ןיא ןּבירשעג זיא סָאװ ,קרעװ-םּוצ המדקה
 טרָא ןייא ןיא טרעװ ,םרָאפ רעטלעטשרַאפ-שיריטַאס ַא
 דניירפ ןייז ּוצ דיסח ַא ןּופ ווירּב ןשיפירקַאּכא םענַיא --
 רַאי סָאד טנַאמרעד -- "רעמירפ רעד עלעקלעמש 'ד;
 טרעװ המדקה רעד ןּופ ףוס םּוצ .1839 .ה .ד ,ט"צקּת
 4 ןּופ זרעפ א ןּופ םרָאפ רעד ןיא עטַאד יד טכַארּבכעג
 סָאד רימ ןעמּוקַאּב הרוש רעטשרע רעד ןופ ;תורּוש
 רעטײװצ רעד ןּופ ,1843 .ה .ד ,ק"פל ג"רת -- רָאי
 ןסײװ רָאי םעד ;ץזלַא יונעג .1838 -- ג"צקת -- הרּוש

 -עג זיא קרעװ סָאד זַא ,זיא-רָאלק רעּבַא ,טינ רימ
 .ןרָאי רעק40 יד ּבױהנָא ןּוא רעק30 ףוס ןרָאװעג  ןּבירש

 ןתמא םעד טרעײלשרַאפ טָאה רּבחמ רעד יװ טקנוּכ
 רַאפ סע ןּבעגעגסױרַא ןּוא קרעװ ןייז ןּופ רעטקַארַאכ
 -עג טריפעגפיוא טשרמולּכ זיא סָאװ ,קיטש:רעטַאצט א
 רעד ןּופ טרָא םעד טלעטשרַאפ ךיוא רע) טָאה יוזא ,ןרָאװ
 ?מעל טָאטש יד ןזיװעגנָא ןויּכ ַא טימ טָאה ןּוא עמַארד
 ,ךעלגעמ רעײז רעּבָא זיא סע .ןילֹּבּול טָאטשנָא גרעּב
 ,גרעּבמעל ּוצ תּוכיש ַא טַאהעג ךָאד טָאה רע זַא
 לײװ ,טניואװעג טיצ עסיװעג ַא טוָאד רע טָאה רשפא
 -עג טייצ רענעי ּוצ ןּבָאה ,ללכּב עיצילַאג ןּוא ,גרעּבמעל
 ,הלּכשה ןּופ רעטנעצ סלַא ,עלאר עסיורג ַא טליּפש
 עקיסעמ יד ךיו ּוצ ןגױצעגּבצ סרעדנּוזַאּב טָאה סָאװ
 ןענָאמרעד ּוצ גּונעג .דנַאלסּור ןוא ןליוּפ ןּופ םיליּפשמ
 קחצי ,לרעּפ ףסוי ,לַאמכָארק ןמחנ ,ר"יש ןּופ ןעמענ יד

 ?םידיסח ןּופ רָאטַאישט,

 ,הביבס רעשידיסח
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 ײד ףיֹוא גנוקריװ רעײז ןּוא רעגניטע המלש ,רעטרע

 =ײרש ,ןצניװָארּפ עשילױוּפ עקידתּונכש יד ןּופ םיליּכשמ

 טערקנָאק טַאהעג ךעלגעמ רּבחמ רעד טָאה ,קרעװ ןייז קידנּב

 יד ןשיװצ ףמַאק רעד ּואװ ,גרעּבמעל ןגיוא יד רַאּפ

 ןעמּונעגנָא טײצ רענעי ּוצ טַאה םיליּכשמ ןּוא םידיסח

 .ןעמרָאפ עפרַאש רעייז

 "םידיסח ןיפ רָאטַאיעט, ןײלַא ןעמָאנ רעד ןיוש

 זַא ,ןעװעג זמרמ ןפָא ָאד טָאה רּבחמ רעד זַא ,טזײװַאּב

 .קעװצ ןײז זַא ןּוא ,טָאּפשּפַא ןַא ,עריטַאס ַא זיא סָאד

 .ײו ןּופ ןכַאלּפָא ,םידיסח ןּופ ?רעטַאעט ןכַאמ, ּוצ זיא

 םיא טכַארּבעג קּורדסױוא רעקיזָאדרעד עקַאט טָאה רשפא

 ַא ןּופ םרֲאּפ יד עריטַאס ןייז ןּבעגּוצּוצ קנַאדעג םּוצ

 ןינע םעד ןלעטשרַאפ ּוצ ידכּב ןּוא .עמַארד רעטליּפשעג

 ןיק ןגָארטעגרעּבירַא עמַארד יד רע טָאה -- רעמ ךָאנ

 ,גרעּבמעל

 בקעי ןטנָאמרעד םעד דצמ אמזּוג ַא סיװעג זיא סע

 טּפירקסּונַאמ ַא זיא סָאד זַא ,טּבײרש רע ןעֹװ ,ָאריּפש

 זַא ,זיא רעכיז רעּבָא ."ץראה ינּפ לע דוע הארנ אל רשֲא,

 קרעװ ןלּופטרעװ ןטנַאקַאּבמּוא ץנַאג ַא ךיז רַאפ ןּבָאה רימ

 'עמשטיידרַאפ טינ טּולָאסּבַא ,ןקיטּפַאז ַא ןיא ןּבירשעג

 אנא רעד .םרַאפ רעקיטרַאנגײא ַא ןיא ןּוא שידיי ןשיר

 'רָא יד ּוצ טרעהעג סיװעג טָאה רעכלעװ ,רּבחמ רעמינ

 ןּּב רעּוט רעדָא רעּבײרש עשיליּכשמ ענעעזעגנָא עקיט

 םענּופ קיטירק ןייז ןיא יאַאנ רעייז ןיא ,טײצ רענעי

 רעד ּוצ ּוצ ךיז טסַאּפ רע רעדַא ,וויטימירּפ ללכּב זיא ,םזידיסח

 טינ ךָאנ ךיז טָאה רע רעכלעװ ןּופ

 :לובינ ןיא ןיירא רע טלַאפ לַאמַא ;ןצנַאגניא טלײטעגּפָא

 רע עכלעװ ןּוּפ ,םידיסח יד ייּב ןיא גהנמ רעד יװ ההּפ

 םעד ןּופ דליב טלֹוּב ַא רע טיג רעּבָא ייּברעד .ּפָא טכַאל

 ןעגנּוגעװַאּב עטסקרַאטש ייוװצ יד ןשיװצ טיירטש ןשיאעדיא

 "ּוצ רָאי 90 טימ םּוטנדיי ןשיצילַאג ןּוא ןשיליוּפ םעגיא

 טָאה טיירטש רעד ּואװ ,הביבס יד זנוא טוייװַאּב רע .קיר
 -ַארד םעד ןּוּכ ןשזַאנַאסרעּפ עשיּכיט יד ,טלקיװטנַא ךיז
 רעײז ךיוא ןּוא סעיגָאלָאעדיא ערעייז ,ףמַאק ןשיטַאמ
 םעד ןיא .גנעג עכעלגעט:גָאט ערעייז ןּוא רעגייטש:סנּבעל
 םעד ןּופ תובישח עשירָאטסיה-רּוטלּוק עסיורג יד טײטשַאּב
 דנרעלַאּב ןּוא טנַאסערעטניא רעײז ךיוא זיא סע .קרעװ
 ןכעלטכישעג - שירַארעטיל ןּוא ןשיגַאלָאליפ-ןיר םענּופ
 .טקגּוּפדנַאטש

 ןײז ןיא ,ךעלריטַאנ ,ָאד רימ ןּביג די:בתּכ םעד
 רעטרע עקינייא ןיא רָאנ ןּוא ,עיפַארגָאטרָא רעלעגיגירָא
 לײט טשטײטרַאפ ןרעמַאלק עקיקע ןיא רימ ןּבָאה
 םענּופ תורעה עשיאערּבעה יד ךיוא ןביג רימ .רעטרעוו
 ץַאלּפ ןיא קחוד ּבי,ּוצ רעּבָא ,טסקעט ןרעטנּוא רּבחמ
 עגנַאל יד ןזָאלּוצסױרַא ןעגנואוצעג ןעװעג רימ ןענעז
 תּוכיײש ןייק ךעלטנגייא טָאה עכלעװ ,המדקה עשיאערּבעה
 .ַאכ םגה ,ןגיוצעצ רעיײז זיא ןּוא אפּוג עטעיּפ רעד ּוצ טינ
 ,טלַאהניא ןּוא ליטס ןקיטרַאנגײא ריִא טול שיטסירעטקַאר
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 ,הפּוקּת רעד ןּופ ד,יּב ןרערָאלק ַא ןּבעג ּוצ ידכּב
 יד ָאד רימ ןקּורד ,ןענישרעד ןיא קרעװ סָאד ןעװ

 628 *םידיסח ןּוֿפ רָאטַאיעט

 ר"ד ןּופ עסעיפ רעד ּוצ עידוטש:ריפנײרַא עקידנגלָאפ
 עיצקַאדער .יקסנַאידָארָאּב .חו

 י"םידיסח זיפ רָאטַאיעט , םּוצ עידּוטש :ריפניירַא

 (ןילרעּב) יקסנַאידָארָאּב םייח ר"ד ןּופ

 ןּופ םוקפיוא םעד ןגעװ גנּושרַאֿפ עשירָאטסיה יד
 יד דצמ םיא ןגעק ףמַאק םעד ןגעװ סרעדנּוזַאּב ,םזידיסח
 -שרע רעד ןיא ןּוא ןטנצכַא ףוס םיליּכשמ +ןּוא םידגנתמ
 ַא ןיא ןיא ,טרעדגּוהרָאי ןטנצנײג םעגּופ טפלעה רעט
 ןטנעמּוקַאד יד סָאװ ,םעד ךרּוד טרעװשרַאפ סָאמ רעסיורג
 ףיוא טכיל ַא ןפרַאװ ןענעק עכלעװ ,טיצ רענעי ןּופ
 ירָאג זײװלײט -- קינײװ ןענייז ,גנּוניישרעד רצקיזָאדרעד
 רעטסערג רעד .טנַאקַאּב קינײװ ןּוא ךעלגנעגּוצ -- טינ
 ןּוא תועדומ ,ךעלטעלּבגּולפ ,תומהח ,םיזורּכ יד ןּופ לייט

 ןעװעג טלָאמעד ןענעז סָאװ ,םזידיסח ןגעק ןטעלפמַאּפ
 ןיא ןרעװ טליײטרַאפ ןגעלפ ןּוא די:בתּכ ןיא טײרּפשרַאפ
 יד ךרּוד ןרָאװעג ןטָארעגסױא זיא ,ךעלטעטש ןּוא טעטש
 ףפוא םענעי רעדַא םעד ףיױא םידיסח עקידתובהלתה
 :רַאפ רעײז םּתעׁשּב ןוא עטקּורדע ג יד ּוליפַא רעּבָא
 :נַאגרעד ןנוא ּוּצ ןענעו םיבתּכ עשידיסח-יטנַא עטײרּפש
 רעטשרע רעד ןיא .ןרַאלּפמעזקע ענלצנייא ןיא רָאנ ןעג
 ווירּב ןּוא םיזורּכ ,םיבתּכ עשירָאטסיה עכלעזַא ןּופ גנּולמַאז
 עכלעװ ,םידגנתמ ןּוא םידיסח ןשיװצ תקולהמ רעד ןגעװ
 טימ ןכעלטנפערַאפ ּוצ ןּבױהעגנָא טָאה ווָאנּבּוד .ש 'ה
 :עג טרעװ ,(דַארגָארטעּפ "רבעה, ןיא קירּוצ רָאי ןעצ
 לעװ ,לַאירעטַאמ םעד ןּופ לײט רעניילק ַא רָאנ טכַארּב
 ןרָאי יד ,ןענַאגניא טינ ךיוא ןּוא ,םּורַא טמענ רעכ
 :לעזַא ןקורדרעּביא םייּב .(:(1777--1112) ז"נקת -- ב"לקת
 םיצירע רימזו, עמינָאנַא יד יװ ,קרעװ ענעטלעז עכ
 ,(ה"נקת) "םיצירע רימז רפס, ןּוא (ב"לקת) "םירוצ תוברחו
 ח"נקת ,עשראוו) "הואתה תורבק, ןּוא "חוכיוה רפס, רעדָא
 --רעּבַא רקיע רעד ,ערעדנא ןּוא לּבעל לארשי ןּופ (ט"נקת
 :רַאפ ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןטנעמּוקָאד ןכעלטנפערַאפ םייּב
 יד קיטכיװ סרעדנּוזַאּב ןענעז ,ד יב תּכ ןיא רָאנ טײרּפש
 ?טנַאה יד ןיא תואחסונ ןּוא ןטנַאירַאװ ענעדיישרַאפ
 ,ןרָאװעג לּוצינ ךָאנ ןענעז סָאװ ,סעיּפָאק עכעלטפירש
 םעד ןריאּורטסנַאקער ּוצ ךעלגעמ ןיא ײז ךרוד לײװ
 ןיוש זיא סָאװ ,טסקעט .לֵאניגירָא ןטשרע
 ,(6 אצמנּב טינ

 יד ןּוא ןטנעמּוקַאד עשירָאטסיה-יר יד ןּבעל
 םיײח 'ר ןּופ "םייהל "ה תארי 'ס, יװ ,םיבתפ עשינּבר
 'ר ןּופ "תמאה תאנק 'ס, ,(ד"פקת ,ענליװ) רענישזָאלָאװ
 עכלעװ ןיא ,דנא ןּוא (ת"פקת ןיװ) סיוימ ביל הדוהי

 ַא ןּבָאה ,טּפמעקַאּב ןּוא טריקיטירק טרעװ םזידיסח רעד
 יד ךיוא טרעװ ןלַאיצָאס ןּוא ןשירַאטסיה-רּוטלּוק ןסיורג
 ,הפּוקּת רענעי ןּופ םיבתּכ עשימעלַאּפ:שירַארעטיל

 ןּוא עטריּפָאק ליפ ,ענעּבירשעג בור סָאד ,עקיזַאדיד ןיא
 רערעסערג ליפ ַא ןיא ּפַא ךיז טלגיּפש ,קרעװ עטנעיילעג
 ןּופ תּוהמ רעד םרָאפ רערעּפרַאש ליפ ַא ןיא ןּוא סָאמ
 ןדיי יב ףמַאק ןלַאיצָאס ןּוא ןלערּוטלּוק ןקיזָאדמעד

 :ַאּבמּוא ךָאנ יד ךיוא טרעהעג קרעװ ןימ םעד ּוצ
 רָאטַאיעט; ןעמָאנ ןרעטנּוא עידעמָאק עמינָאנַא עטנַאק
 .רַאפ ָאד טרעװ עכלעװ ,(גירת -- ט"צקת) י'םידיסח ןיפ
 .לֵאֹֿב ןטשרע םּוצ טכעלטנפע

 ןגעק טריפעג ןּבָאה םיליּכשמ יד סָאװ ,ףמַאק רעד
 -עגסיוא רוטַארעטיל רעײז ןיא ךיז טָאה ,םזידיסח םעד
 יד .םידגנתמ :יד יב יװ םרָאּפ רעדנַא ןא ןיא טקירד
 רעד עכעלטּפַאשלעזעג ןפמעקַאּב םּוצ לטימ סלַא ,עריטַאס
 ןט18 םעניא טײײרּפשרַאפ רעײז ןעוועג ןזיא ,ןעגנּונײש
 רעשירַארעטיל רעקיזָאדרעד .לל כּב ץּפָארײא ןיא .ה .י
 יד ןשיװצ ךיוא רעגנעהנָא ליפ ןענופעג טָאה לטימ-ףמַאק
 ײז ןּופ ןיא ןּוא -- ?םיפסַאמ,, יד -- םיליּכשמ עטשרע
 ןּוא םזיניּבַאר םעד ןגעק לּכ'םדוק ןרָאװעג טדנעװעגנָא
 8 סלַא ,עריטַאס יד .עיסקָאדָאטרָא רעשידָאמטלַא רעד
 קידגּביײלּב ,ןכַאלטיוא ןּוא ןכמעק ןֹופ םרַאּפ עטריקסַאמרַאּפ
 סרעדנּוזַאּב ַא ןעװעג זיא ,הארנ וניאו האור א ײּברעד
 ?ּבלַאה ,ןסקָאדָאטרָא:ּבלַאה עטשרע יד רַאפ םרָאפ עמעװקַאּב
 סָאװ ,םיליּכשמ-ּבלַאה קיטייצכיילג ןּוא םידמול ןּוא םינּבר
 טימ איסהרפּב ןטערטּוצסױרַא טגַאװעג טינ ךָאנ ןּבָאה
 ענעפָא .קיטירק רעײז טימ ןּוא ןעגנוניימ עיינ ערעייז
 טינ ךיז ןּבָאה ,לכיא קחצי יװ ,רעפמעק עשיליּכשמ
 עכלעזַא רעּבָא ,םרָאפ רעטלעטשרַאפ ַאזַא ןיא טקיטיינעג
 ד"בא רעד--לשמל יװ ,גנּורעלקפיוא רעד ןּופ רעייטשרָאפ

 בר רענילרעּב םענופ ןּו רעד ,רעדָא:טרופקנַארפ ןּופ
 "רענילרעּב, רעטנַאקַאּב רעד ,ןיװעל לּואש 'ר ,שריה יבצ
 רעװעליהַאמ רעד ,וָאנַאטַאס ןּופ לה השמ 'רּב קחצי 'ּר
 =ײז ןּבעגּוצ טזּומעג ןּבָאה יז -- לּבעל לארשי 'ר ןייד
 ַאס רעטלעטשרַאפ ןּופ םרָאפ עכעלרעסיוא יד קרעװ ערע
 .ַארט ַא ךיז רַאפ טַאהעג טָאה םרָאפ עקיזָאדיד .עריט
 .ַארעטיל רעכעלרעטלעלטימ רעשיאערּבעה רעד ןיא עיציד
 ןיא ןעגנירדנײרַא רעלענש טגעקעג ךיוא טָאה ןּוא רּוט
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 ןּוא רענעפָא ןַא רַאפ ןקָארשעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןזיירק יד
 .הלּכשה רעקידנעיירש

 -זָאדיד ןּופ יוּב רעד ןּוא םרָאפ עשירַארעטיל יד
 טימ ךיילגרַאפ ןיא זיא סעריטַאס עשיליּכשמ עטשרע עק
 :נַארפ רקיע רעד -- עשיעּכָאריײא-ןײמעגלַא עכעלנע יד
 ןּוא םערָא רעיײז ןעװעג טייצ רענעי ןּופ קרעװ--עשיזיוצ
 :עקּורט ַא ,גָאלַאיד ַא סָאד זיא ךעלטניײװעג .קינָאטנײא
 ײװצ ןשיװצ רעדָא ,דימלּת ןוא רערעל ןשיװצ חוּכיו רענ
 ַא ןּוא ,טלעװ רעד ןגעװ ,רקשה-םלוע םעד ןגעװ םירבח
 ןגעװ סעּומש רעשיפָאזָאליּפ רעטקַארטסּבַא ,רעגנַאל
 .רַאפ ַא ןּוא םיבּתכמ-ףוליח ַא זיא סע רעדָא .תמאה:םלוע םעד
 :םּוא ןּוא ויטימירּפ ָאד זיא קינכעט יד .לשמ רעטלעטש
 סינָארכַאנַא ןּוא ןזָאירוק ַא לָאמלַײט טגָארט ןּוא ןפלָאהַאּב
 ןיא ,עטשרע עקיזָאדיד ןליּפש ךָאד ןּוא ,רעטקַארַאכ ןשיט
 רעטּושּפ רעײז ּבילּוצ אקוד ,קרעװ עשיטסיצילּבוּפ גולפ
 ידי רעד ןיא עלָאר ערעסערג ַא ךס ַא ,עיצקּורטסנַאק
 ןשידיי םענּופ גנּוכַאװּפױא רעד ןיא ןּוא גנורעלקפיוא רעש
 ןּוא תוריקח עשיטעגעזקע עשיליּכשמ יד רעדייא ,קנַאדעג
 .6ןצנוק עשיטעַאּפ ןּוא תוצילמ עטסוּפ טפָא ,עכיוה יד

 ןַארּפש יד ךיוא רָאנ ,םרָאפ יד ןײלַא טינ
 ןט18 ףוס םענּופ הלּכשה רעקידנפמעק רעד ייּב טרעװ
 לטימ-ףמַאק רעקיטכעמ ַא טרעדנּוהרַאי ןט19 ּבױהנָא ןּוא
 -בעה עניפ עניווא .םזידיסח ןּוא םויניּבַאר םעד ןגעק
 :גיועל רעּב:קחצי ןּוא לרעּפ ףסוי יװ ,ןטסיליטס עשיאער
 ּור ןּוא רעשיצילַאג רעד ןּופ רעריפ יד ,(ל'ביר) ןָאס
 ןקיטכעמ ַא ּוצ שיאערּבעה טכַאמעג ןּבָאה ,הלּכשה רעשיס
 ערעײז ןיא .גנּורעלקפיוא רַאפ ףמַאק רעיײז ןיא ןיז:ילּכ
 יד ןּופ חסונ םעד ןויּכ ַא טימ ךָאנ יז ןכַאמ סעריטַאס
 םענּופ עיּפָאק ַא זיא ךַארּפש רעיײז ,םירפס עשידיסח
 זַא ,ןטײקכילמיטנגיא ענייז עלַא טימ '!ןושל-םידיסח,,
 רעתמא ןַא רַאפ ןרעװ ןעמּונעגנָא טכייל ןענעק יז זַא
 .םֹרֲאפ רעשירעלטסניק .ַא ןיא רָאנ ,"הרוּת, רעשידיסח-

 :םיס רעכעלנעזרעּפ רעד ןּופ קיגנעהּפָאמּוא ץנַאג
 ּוצ -- ךַארּפש:סקלָאפ רעד ּוצ עיטַאּפיטנַא רעדָא עיטַאּפ
 עטשרע יד ךיז ןצּונַאּב ,טפנּוקּוצ ריא ּוצ ןּוא שידיי
 רָאנ ,ךעלדנימ רָאנ טינ ךַארּפש רעד טימ םיליּכשמ
 ןרעכיײרַאּב טימרעד .ףמַאק רעיײז ןיא ךעלטפירׂש ךיוא
 ןעיצַאּב יז רעכלעװ ּוצ ,ךַארּפש יד אליממ ןיײלַא יײז
 זיאס ,ויטַאגענ ףרַאש ןיײמעגלַא ןיא שיטערָאעט ךיז
 :ַאק עשיריטַאס עטשרע יד סָאװ ,לַאפּוצ ןײק טינ
 רענילרעּב יד ןּופ רעריפ ַא ןּופ רָארג טמַאטש עידעמ
 עשטייד.שידיײ, עטשרע יד ןּוא (לכייא קחצי) 'יםיפסאמ,
 רעד .(4 גָארּפ ןיא ןזיירק עשיליּכשמ יד ןּופ--"!טפירשסטַאנָאמ
 טָאה לכייא זַא ,ןּבירש טנעקעג טָאה טסָאי רעקירָאטסיה
 .טלַא םענּופ ןכַאלּוצּפָא העדּב טַאהעג עמַארד ןייז ןיא
 :רעד רָאנ רשפא ,"ןָאגרַאשז , ןייז ןּוא םּוטנדיי ןשידָאמ
 ליפ ןעװעג ןיא עכלעװ ,עמַארד עקיזָאדיד לייוװ ,רַאפ
 םייּב ןיא ,סעיּפָאק עכעלטפירשטנַאה ןיא טײרּפשרָאפ
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 יד ,טרעדנעעג ליפ ןעװעג (תויתוא עשישטייד טימ) ןקורד
 .ַאֹּב יד לשמל יװ ,םיליּכשמ ערעדנַא ןּופ קרעװ עשידיי
 ןקידרעטעּפש םעד ,רבח סלכייא ןּופ עידעמָאק עטנַאק
 (ןָאזפלָאװ עללַאה ןרהַא ,"ףסאמה, םענופ רָאטקַאדער
 -יד טנעקעג טינ ןּבָאה ,"איילעממערפ דנּוא ןיזטכייל,
 -ַאּב רעויטַאגעג רעגעדישטנַא רעייז ןּופ זײװַאּב סלֵא ןענ
 ךַארּפש עשידיי יד סָאװ ,עלָאר רעד ייּב .שידיי ּוצ גנואיצ
 ןּוא-חרזומ ןּופ ןּבעל ןשידי םעניא טליּפשעג ךָאנ טָאה
 ןּבעג ּוצ הלטבל הכרּב ַא ןעװעג טלָאװ ,דנַאלשטיײד:ןופצ
 רעד ןיא "ןגיצפיוא איירד ןיִא עדלעהמג ןעילימַאפ ןייא ,
 ,רעשיאערּבעה -- רוד ןגנוי ןרַאפ -- רעקידנעייגרעטנּוא
 .ךארּפש רעשישטייד רעקידנעײיגפיוא רעד ןיא רעדָא
 עידעמָאק ןיז טלָאװעג טָאה רֹּבחמ רעד זַא ,ךָאנ טרפּב
 לָאז ןּוא ןטכיש:סקלָאפ ערעפיט ןיא ןעגנירדניײרַא לָאז
 .(6 טריפעגפיוא ךיוא רָאנ ,טנעײילעג רָאנ טינ ןרעװ

 .ידִיי יד ןקורד ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה'ס רעדייא ךָאנ
 ןמחנ 'ר ,"בוט םש לעּב יחבש, ןּופ ןעגנּוצעזרעּביא עש
 קרעװ עשידיסח ערעדנַא ליפ ןּוא תוישעמ סרעװעלסַארּב
 טרָא םענעעזעגנָא ןא בגא ןעמענרַאפ עכלעו ,שידיי ןיא
 ןּוא רּוטארעטיל:סקלָאפ רעזנּוא ןופ גנּולקיװטנַא רעד ןיא
 רעד טָאה -- ,טעּברַאַאּב ןרעװ ּוצ לעיצעּפס טרעװ ןענעז
 לארשי 'ר ןייד (רעקידרַאװַאנ -- רעטעּפש) רעװעליהָאמ
 ףמַאק םעניא |שידײ ןצּונַאּב טואּורּפעג קצולס ןּופ לּבעל
 רָאנ ,ןענהשרד ןיז ןיא רָאנ טינ ,םידיסח יד ןגצק
 יו ,ןטעלפמַאּפ עשיאערּבעה ענייז ץּוח .ןּביירש םעניא ךיוא
 רַאפ) "הואּתה תורבק , ןּוא ?תודיסח תדמ,, ,"חוּכיױה 'ס,
 יד רַאפ) גנוטעּברַאַאּב רעשישטיד רעיײז ןּוא (םידמול
 שיד"י ַא טנייז טרילּוקריצ טָאה ,(םיליּכשמ עשישטייד
 טגעקעג רעכיז סע טָאה ךארּפש רעד ּבילֹּוצ סָאװ ,קרעװ
 =מעד .(6 ערעדנא יד יװ רעקרַאטש ןּוא רעטיירּב ליפ ןקריװ
 ךיא טגָארט רעטקַארַאכ ןשיטסירַאטיליטּוא-ןייר ןקיּבלעז
 ןשיסּור םענּופ גנּוצעזרעּביא עשידיי סנָאזניװעל רעּב:קחצי
 ""סכמה חול., טפירשפיוא רעשיאערּבעה רעד טימ ףירַאט:לָאצ
 עטנַאקַאּב ןייז טַאהעג ךיוא טָאה קעווצ ןקיּבלעזמעד ןּוא
 :עלטסניקןײר טינ ."טלעװ=רקפה יד, עריטַאס עשידיי
 ןּבָאה ןװיטָאמ:הלּכשה עשיטקַארּפ רָאנ ,עשיר
 ןשיליּכשמ ןּוא "טסישידיי:יטנַא; ןטשרע םעד ןּבירטעג
 :ַארעטיל רעשידיײ רעד ןעקנעש ּוצ דנאלסור ןיא רעריפ
 םעד עקַאט רעּבירעד ןּוא ןשיטסילַאער ןטשרע םעד רּוט
 רּוטארעטיל עשיאערּבעה יד ןכלעוו ,גָאלַאיד ןקידנקריו קרַאטש
 ןיא ּוליפַא .טגָאמרַאפ טינ ךָאנ טָאה טיצ רענעי ןּופ
 "ילבזכה ינומלא ינולּפ תודלוּת,, עריטַאס רעשיאערּבעה ןייז
 םענעמּוקעגפיוא ןַא קידנלָאמ ,(19--6 .ז ,"ל'ביר טוקלי,)
 ןגנוי ַא ןופ לױמ ןיא ןיירַא רע טגייל ,סנרּפ ןּוא ריבג
 ,"ליש ןיא ןפּורעגסיױא ליּפש:םירּוּפ,, לדיל שידיי ַא ליּכשמ
 ,רעריפילהק ןקיזָאדמעד רעּביא קיטסּול ךיז טכַאמ סָאװ
 רעלּוּפָאּפ ןרעװ לדיל סָאד ןעק ןפוא םעד ףיוא רָאנ לייוו
 ,להק ןצנאג םענּופ ןעגנּוזעג ןּוא



 רָאטשיּעטק 1

 ןשיטקַאדיד ,ןשיליּכשמ-שיטקַארּפ ןקיּבלעזמעד ףיוא

 עט, רעזנּוא ןּופ רֹּבחמ רעד ךיוא טייטש טק נוּפדנַאטש

 ,ןיטָאמ !עשירעטכיד ןּוא עשירעלטסניק טינ ."רָאטַאי

 =נָאק םי ןעגניװצ עשיטקַארּפ ןּוא עשיטסילַאע ר-ןייר רָאנ

 טּביױלג רע .ןַארּפש-סקלַאפ רעד טימ ךיז ןצּונַאּב ױש קיט

 -רַאפ רע .ליצ םּוצ ןעמּוק רעלענש ןּוא רעסעּב טימרעד

 עליפ יװ ,םינַאנַא ,ןטלַאהַאּב גנעוטש ךךיוא טּבײילּב

 ,סעריטַאס עשידיסהײטנַא ערעײז ןיא םיליּכש מ:םירּבחמ

 תוֿפידר רַאפ ןּוא המקג רַאּפ ארומ טָאה רע לַײװ סינ

 רעד טימ ךיז טמעש רע לײװ רעדָא ,םידיסח יד דצמ

 ןצּוו םעד טלעטש רע לײװ רָאנ ,רוּביח ןייז ןּופ ךַארּפש

 :ַאנ םענעגײא ןייז ןּופ רעכעה ליפ "רָאטַאיעט, ןייז ןּופ

 טּבײרש ,"יב עגנ דובכו הואג רהרה דונדנ םּוׁש, .ןעמ

 ןּוא הואג טינ -- ,עסעיּפ רעד ּוצ המדקה ןייז ןיא רע

 :םיוא עשירעיצרעד-שירערעלקפיוא רָאנ ,דובּכה:תבהא טינ

 ,רּוּביח רעמינַאנַא סלַא .קרעװ םעד ּוצ םיא ןּבײרט ןּבַאג

 דיסח ַא יװ ,ליטס ןכעלמיטסקלַאפ ןשידיסח ַא ןיא ןּבירשעג

 יד ןיא ןעגנירדניירַא רעלענש רע ןעק ,םידיסח ּוצ

 ףצמּוא טימ הלּכשה רעד ףיֹוא ןקיק סָאװ ,ןזיירק-סקלָאפ

 יד יװ ,אפּוג ןזירק עשידיסח יד ןיא ךיוא ןּוא ,יורט

 ירבד, ןּוא לֹרעּפ ףסוי ןּופ "ן'רימט הלגמ , .עשיאערּבעה

 ,ל"ביר ןּופ ?םיקידצ

 ,עסעיּפ רעד ןּופ רּבחמ םעד ןגעװ גנּושרָאפ יד

 :כַארּפש ןּוא רעשירַארעטיל רעד ןּוּפ זילַאנַא ריא ךיוא יװ

 ינַאג רעד ןּופ ןעמַאר יד ןיא סרעדנּוזַאּב ,טייז רעכעל

 רימ ןזּומ -- רּוטַארעטיל רעשידיסח:יטנַא רעשיליּכשמ רעצ

 רימ ןענעק ָאד .טעּברַא רעלעיצעּפס ַא רַאפ ןזָאלרעּביא

 =ײא ןייז טפרַאדַאּב טָאה רּבהמ רעד זַא ,ןקרעמַאּב רַאנ

 ןיא םיליּכשמ עטסנעעזעגנָא ןּוא עטנרעלעג יד ןּופ רענ

 ,רענייא ,טרעדנּוהרַאי ןט19 םענוּפ טפלעה רעטשרע רעד

 ןזירק עשיליּנשמ עשילּפ יד ןּופ טמַאטשעג טָאה סָאװ

 ןבעל ןשידי םענּופ םיאנּת יד טנעקעג טּוג טַאה ןּוא

 ןיא יװ .עיצילַאג ןיא ךיױא רָצנ ןלּפ ןיא רָאנ טינ
 .ןּזַאּב ,אפּוג עסעיּפ רעד ןיא ךיוא ױזַא ,המדקה רעד
 עקינײא ּוצ ןעגנוקרעמַאּב עגעדיישרַאפ יד ןיא סרעד
 רעד טימ טּפַאשטנָאקַאּב עפיט ַא רימ ןעעז ,סעלעטש
 =צ ךּומלֹּת םעד ןּוא ך'נת םעד ץּוח ;רּוטַארעטיל רעטלַא
 תבוח, םענופ תויאר טגנערב ןּוא רּבחמ רעד טריט
 ףסוי ןּופ ןּוא יולה הדּוהי ןּופ ,ם'ּבמר םענּופ ,"תובבלה
 השעמ יד חוּכיו ןײז ןיא ,לשמל ,טּבעװרַאפ רע .וּבלַא
 ,תּבש ףיוא הרוא םעד ןגעװ "ינומדקה לשמ,, לרפס םענופ
 םענּופ 36--35 טייו) דיסח ַא טלעג ןייז טּבױלגרַאפ סָאװ
 ןּוא רוקמ ריא זַא ,החנה רעד ןיפ קידנעײגסױרַא ,(די:בתּכ
 .טנָאקַאּב ןײז רענעײל םעד ןפרַאד השעמה ךשמה רעד
 ץרעהילּתפנ רע טנַאמרעד רּוטַארעטיל רעײנ רעד ןּופ
 "תראפת יריש , עטמירַעּב ענייז ןּוא "תודמה 'ס,, סלזיײװ
 ץילמה ברה, םעד ךָאנ קיטנעק טוט ןּוא (4 הרעה ,34 .ת)
 ןָא םיא טפּור רע יװ ,,ל"צז לזײװ ץריה ה"כ ראופמה

 632 יטידיטח ןּופ

 ןעלזײװ ןּופ ליטּס םעניא רע טּבײרש המדקה רעד ןיא
 בירקמ יננה, :('תראפת:יריש , יד ּוצ שּוריּפ ןייז ןיא)
 (ה)טעמהו (ה)נטקה ירפסב וננובתהו ושרד ,ןטק רפס םכינפל
 עשיאערבעה טּפַא רעײז ףיסומ ןיא רע ."(ה)וזה (ה)לדהו
 ףידי, ,"םיעג ארוק,, :רענעייל םּוצ ןעגנּודנעו טימ תורעה
 =ַאּב ןענעז סָאװ ,"יהא  רעדָא ייידידי,, ,"יריקי, ,יירקי
 .גנורעלקפיוא ןּוא ןסיװ ןכּוז סָאװ ,יד רַאפ טמיטש

 שידי רשפא ןּוא ,שידיי ךיוא ױזַא עשיאערּבעה יװ
 .טפאהרעטסימ רע טשרעהַאּב ,סָאמ רערעסערג  ַא ןיא
 -ַאּב ןּוא שּוח ןשירעלטסניק ןטנוזעג ַא סױרַא טזײװ רע
 ןּוא שידײ ןכַאפנייא ןּוא ןכייר ,ןכעלמיטסקלַאפ ַא טצוג
 רעכיז םיא ןּבַאה'ס ןַא ,טכײל ױוזַא ןעמַארג טימ טליּפש
 -סקלַאפ עטּבילַאּב עקיטלַאמעד יד ןייז אנקמ טגעמעג

 .רעדָארּב לרעּב ןּוא רעשזרַאּבב לװלעװ יװ ,םיררושמ

 ןפערט רימ סָאװ ,ײּברעד זיא שיטסירעטקַארַאּכ רעייז
 רימ צכלעװ ,ןעמזינאנרעג ליפ יד םיא ייּב טינ טעמּכ
 =רַאּבד לװלעװ ייּב סרעדנּוזַאּב ,עטצעל יד ייּב ןעניפעג
 ןייװַאּב סלַא ןעניד עכלעװ ןּוא ,וירּב ענייז ןיא ןרעשז
 יװ ,ןקירדסיוא עכלעזַא .העּפשה "רעניװ, רעד ןּופ
 רעּננּוא ײּב ןענעז המודכו (80 .ז) רעעל ,(42 ./) ערַאװ
 םיא יב טסײה רעטַאעט .ןעמַאנסױא יװ טעמּכ רבחמ
 עטשרע יד, :טנכײצַאּב ןענעז ןטקַא יד ןּוא ,"רָאטַאיעט ,

 . = רַאנ; רעטרעװ יד .װ"ַאא 'יטקא ערעדנַא יד , ,ייטקא

 -רעב,, :שיאערּבעה רע טריּבירקסנַארט יםירָא , ןּוא "םינָארַאנ
 -= ןגעקַאד ,(91 ,82 ,76 ,67 ,38 ,22 .ו) םּורע , ןּוא "םינרענ
 --ל'הומ , ןּוא (42 .ז) "לזאמילש , רע טּבײרש *לומ-םילש ,

 =קַארַאכ רעײז .(22 .ז--"לנש , םּוּצ םַארג סלַא) ,"לכיימ,,
 =יֵסּור ןֹוא ןעמזיװַאלס עטּפַא יד ךיוא ןענעז שיטסירעט
 יו ,ןעמזיניארקוא ןּוא ןעמזינַאלַאּפ -רעקיטכיר ,ןעמזיצ
 .סַאּפ ,(36 .ז -- ןיטויט) ןיטאט ,עקליל :ליּפשייּב םּוצ
 =ַאמ) ךרַאנמ ,(42) ארַאמכ ,ַאדװַארּפ (57/ ,40 ,16) עווציק
 -- ןויוא ,עּבּורה) עּבירג ,(23 .ז --קארּוד) קַארַאד ,(ךרָאנ
 ,(52 .ז) לָאשַאּפ ,(44 .ן) ינדיּב ,(21 ,23 .ז) צמַאס ,(63 .ו
 ,51 ,29 .ז -- זַארַאז) סיֹרַאז (89 .ז -- טעשטּונ) טיצימ

 ,(4/ .ז) עלעּב ,(45 .ו) ענװעּפ ,(35 .ז) ךי,ברשק ,7
 .דנַא ןּוא עקַאט ,עשז ,טָא עכעלטנײװעג יד רעסיוא

 ןעק םינמיס עשיטקעלַאיד:שידי עקיזָאדיד טיֹול
 טפרַאדַאּב טָאה רּבּחמ רעמינָאנַא רעד זַא ,ןעגנירד ןעמ
 .דיי רעשיליוּפ ַא רָאנ ,רענַאיצילַאג ןייק טינ ןייז
 רעד ןּופ ףוס םּוצ גנוקיליה יד ךיוא טקיטעטשַאּכ סָאד
 ץריה המלש ה"ומ ת"שכ רקיה ידידי דובּכל, המדקה
 ןעמָאנ ןטימ דנאלסּור ןּופ גנּונעכײצַאּב יד ךוא ;?ץטשומַאזמ
 (51 .1) הריטש ּוצ םַארג סלַא (ודוה םּורי רסיק) הריק
 ירעד רע סָאװ ,סָאד ךיוא יװ ,ןלױּפ ןּופ דיישרעטנּוא םּוצ
 *װ ,טיירדרַאפ טעטש עשיליוּפ ייר א (המדקה רעד ןיא) טנַאמ
 ,ץינאטיש ,ץיװַאל ,ץיװָאלסירַאי ,(?קינלעמכ) קינמעלח

 .דנא ןּוא ,ץינילּבַאש ,ץינּבלעװ
 ווירּב ענייז ןיא ןציטַאנ עצרּוק סָאריּפש בקעי ןּופ



633 

 זַא ,ןוש רימ ןסיװ (ןּבױא עז) וָאנּבוד .ש 'ה ּױצ
 יעגנָא ןַא -- ּונײה ,"ןילוּפ ימכחמ דחא, זיא רּבחמ רעד
 :קַאדער רעד ןַא ןּוא ,ליכשמ רעני- 35 רענעעז
 :רעדעצ רדנסּכלא "רשבמ:לוק, ןּוא "ץילמה , ןּופ רָאט
 שיא רּבחמה תויהּב)) קשח סיורג טַאהעג טָאה םיֹוּב
 סָאריּפש .טפירקסּונַאפ םעד ןפיקּוצּפָא ("ותירּב
 ןעמענג טינ ןעמ ףרַאד ("ותירּב שיא,) קּורדסױא
 ןעגנּואיושנָא ןּוא עיצידורע ןיז טיול .ךעלטרעוו
 רעכיג רּבחמ רעד טָאה ךַארּפש רעד טױל ּוליפַא ןּוא
 :ַאז םּוצ עקַאט רשפא ןּוא רוד ןרעטלע םּוצ טרעהעג
 סמיוּברעדעצ רדנסּכלא ןּופ ןיירק רענילּבּול  שטשַאמ
 יֹעג םיא טָאה םיוּברעדעצ רדנסּכלא .ףסוי 'ר ,רעטָאפ
 םייּב ןילּבּול ןיא ןסעועג זיא רע תעשּב ןענעק טרעק
 יד ןעװ ,טײצ רעד ןיא דָארג- טסעק ףױא רעװש
 רע טָאה רּבחמ ריא ןּופ .ןרָאװעג טסַאפרַאפ זיא עסעיּפ
 ּוצ ןּוא םזידיסח םּוצ גנּואיצַאּב יד ןעמענרעּביא טנעקעג
 -עיּכ ַאזַא טַאהעג רע טָאה רשפא רַאפרעד ןּוא ,שידיי
 טגנידַאּבמּוא טלָאװעג טָאה רע זַא ,רּבחמ םעד ּוצ טעט
 .די:בתּכ ןייז ןּבָאה

 יִלַּבּיל סרעגניטע המלש ךיוא ןייז ןעק רּבחמ רעד
 ןּופ ףוס םייּב גנּוקילײה עטנָאמרעדנּבױא יד .דניירפ רענ
 :גיטע המלש ףױא עקַאט זמרמ קיטנָאק ויא המדקה רעד
 ליפ .שטשַאמַאז ןיא טּבעלעג טלָאמעד טָאה רעכלעװ ,ןרעג
 עסיװעג ַא ןָא ןטײד םינמיס עלעמרָאפ ןּוא עכעלכַארּפש
 .ז"רָאטַאיעט , םעד ןּוא "עלעקרעס, ןשיװצ טפַאשהבורק

 עט, ןייז ּוצ טיג רֹּבחמ רעד עכלעװ ,המדקה יד
 :עג םיליּכשמ עשישטיײד יד ןּופ ךּוּפיהל ןיא ,"רָאטַאי
 ,ןָאזּפלָאװ ןרהא ייּב -- ,לשמל ,יװ) שטייד ןיא טינ ןּבירש
 יד ךיוא יװ) שיאערּבעה ןיא רָאנ ,(ץרעה ףסוי רעדָא
 יד ןיא לַאּפ ןקיטרַאנגײא ןַא רע טּפַאש טימרעד .(תורעה
 ײּב טסקַאװ המדקה עשיאערּבעה יד ,ןרּוטַארעטיל עדייּב
 רעשידיסח-יטנַא רעקידנעטשּבלעז ַא ּוצ זיּב סיוא םיא
 טימ ןָאט ּוצ טשינרַאג ךעלטנגייא טָאה עכלעװ ,עריטַאס
 רעד ןּופ ףוס םּוצ רע טיג רַאפרעד .אפּוג עסעיּפ רעד
 טניימ סָאד ,"ןירעטקַא,, יד ןּופ המישר רעד ךָאנ ,המדקה
 :עררָאפ,, עשידיי עצרּוק עלעיצעּפס ַא ,ןענױשרַאּפ יד ןּוּפ
 '"רירפ טרָאװ א,, סרעגניטע המלש יװ ,ןעמַארג ןיא 'יעד
 ."עלעקרעס , ןייז ּוצ

 טימ ןּבירשעג קיטנַאק זיא רּבחמ םענּופ המדקה יד
 עמּורפ יד ראפ ךיז ןלעטשרַאפ ּוצ קעװצ ןלעיצעּפס ַא
 .ללכּב קיטש-רעטַאעט ףיוא דשח טימ ןקּוק עכלעו ,ןזיירק
 ןעיירטעג ןּוװ ןתמא ןַא רַאפ רָאפ טרָאד ךיז טלעטש רע
 תודיסח ןּופ באמ םענעלַאפעג םעד טרעױדַאּב סָאװ ,דיסח
 -- ,לָאמַא .ןּבױהרעד ּוצ םיא טגרַאז ןוא טייצ ןייז ןיא
 רערעדעי ,"ובשי םצרא לע לארשי תע, -- רע טּביײרש
 "תודיסח, יד טָאה ,םוּבנגײפ ןּוא קָאטשנײװ ןייז רעטנּוא
 --"וכלה םּברל, םירָא ןּוא ףייר ,גנּוי ןּוא טלַא ;טילּבעג
 -יפ ןּוא רערעל ערעייֵז ּוצ ןייז ?גר:הלוע ייז ןגעלפ עלא
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 טגָאלק -- ,התעוע .שדקמהיתיּב םּוצ ,םילשורי ןייק רער
 רערעדעי ,"התיה המשל לארשי תיב -- ,רעטײװ ךיז רע
 ,דומעת םיתכריב, תודיסח יד ןּוא ,ךיז ןגעװ רָאנ טכַארט
 יהנ לוקב ןנחתת ,ךרדה םא לע ץוברת ,היפכ שרפת
 רַאפ טינ טגרָאז רעניק ןּוא -- "התיב הפסאל הננחל
 .ריא

 יַאֹּב ּוצ םרָאפ עטריקסַאמרַאפ ַא רָאנ זיא ץלַא סָאד
 רעד ,תודיסח רעקילַאמַא רעד ןשיװצ קוליח םעד ןזייוו
 טייקנּבהרעד רעשילַארַאמ-זעיגילער ןּוא טייקמורפ רעתמא
 ַא רָאנ ןיא סָאװ ,"תודיסח , רעקיטציא רעד ןשיװצ ןּוא
 -- טינ ליװ רּבחמ רעד רעּבָא .ןטלַא םענופ הגרדמ עלפש
 רע .ןּפָא סָאד ןגָאז ּוצ -- .אארומ טָאה רע רעדָא
 טּוט סע ןעמעװ יײיּב ,דיסח ןתמא ןַא רַאפ ךיז טלעטשרַאפ
 -מּורּפ רעתמא רעד ןּופ הדירי רעד רַאפ ץרַאה סָאד ײװ
 :ָאריא ןַא טרָאװ ןדעי ןיא ריא טליפ ייּברעד ןּוא -- טייק
 "לרפס, ןייז ןיא .טָאּפשּפָא ןַא ןצרַאה ןיא ףיט ןּוא עינ
 -- ,העדּב טינרָאג רע טָאה ש'רָאטַאיעט, ןייז רע טּפּור ױזַא)
 :קרעמפיוא רעד ;ןצימע ןּופ ןכַאלּוצּפָא -- ,טּבײרש רע יװ
 .ןסיוא רע ןיא סָאד טינ זַא ,ןעעז ןעק רענעײל רעמַאז
 ןושללו תוקלח תפשל יכ וארו דחֹא דחאל ירמא וטקל אנג
 יגושל תחת ןודזו המרמו יפ ,יתלגרה אל תולודג תרבדמ

 טעװ--רע טּבײרש--ןענעייל ּפָאק טימ טעװ סע רעװ ;"ןיִא
 עשידיסח עסיורג ןקעטש דייר סרּבחמ םעניא זַא ,ןייטשרַאפ
 ןענעז "רָאטַאיעט, םעד ןּופ ןדלעה יד .םיומר ןּוא תודוס
 ןּוא "ןיו ןּופ רעטרעלקעגפיוא רעד ילבײל, טיג ללֹּכ

 רָאנ ,םיסרוקיּפַא יד טָא -- לארשי 'ר דניירפ ןייז טינ

 .חוּכיו םעד ײז טימ ןריפ עכלעװ ,םידיסה יד אקוד
 -- ,רּבחמ רעד רעטײװ טּבײרש -- אטהיר םופל יכ ףאוע
 ובלב המריו בושחי וב ןייעמה לכתסי רשאכ הלחתהב

 ילַע בושחל הלילח !אל !אל .ילביל ירבד וקדצ :רמאיו
 ,סורוקיפאה תא עשרה תא קידצהל תאזה הלבנכ תושעל
 ,ישעמ (לא) לע יתננובתהו יתיאר ימצעּב יכנא רשא

 רעקיזָאד רעד טמּוק יװ ."המה םיעותעת ישעמ יכ האראו

 =וצסױא ןָא טּבױה רע ןּוא - ?רעטסּומא ןייז ּוצ סרוקיּפַא

 תעשּב :"תורבע, ןּוא "םיאטח, עסיורג ענײז ןענעכער

 ,ןעעועג ןילַא רע טַָאה הנבל יד ןעװעג שדחמ טָאה'מ
 רענבלה רעפירט ַא טימ ןעגנַאגעגסױרַא ןיא ילּבײל יװ

 גהוג ךיז ןענעז'ס יװ ,רענעסקַאװ ַא טימ טינ ןּוא לטכיל

 הנבל יד ןײז שדחמ םייּב .ןײלַא "בר רעד ןּוא םידיסח יד

 ריא ןּוא הנבל רעד ףיוא טקּוקעג טינרָאג ילּבײל טָאה
 טעצּפַאהעג ןּוא ןעגנורּפשעג טינ זיא ןּוא ץנַאלג םענייש

 "דוד לוקע ןּוא "דקור ינאש םשכ , ןגָאז םייּב לטיפ ןטימ
 רוה ץנַאג ןענַאטשעג רָאנ ,"םירהה לע גלדמ אב הז הנה

 רע טָאה ןײגקעװַא םייּב ןּוא ,םיוּב ַא יװ ךיילג ןּוא קיא
 יואע .דגּב ןייז ןּופ סעלַאּפ יד טלסײרטעגּפָא טינרָאג

 רשא -- ,שינָאריא רּבחמ רעד סיוא טירש -- ,הזכ שיאל
 אלו תאֹוכ עומשל לכוי ימו ,תודיסחה תוצמ םייקי אל

 ן"..ותימהל הזה חצורה ירחא ףודרל ובל םחי



636 

 אפּוג המדקה רעד ּוצ המדקה רעצרוק רעד ךַאנ
 ירּב יד ןּופ רעטסּומ ןטיול ,בגא -- רּבחמ רעד טגנערּב
 ןיא רָאנ ,"םיקידצ ירבד, ןיא ןּוא ?ןירימט הלגמ, ןיא
 ןּופ וירב ַא -- ,םרָאפ רערעקיציװ ןּוא רערעגנעל ַא
 לֹודגַה רואמה ברה, דניירפ ַא םענייז ּוצ דיסח ַא םענייא
 ר"רוהמכ םלשה ראופמה דיסחה ,רודה ראפ ,ןיסחויה ת,,שלש
 =רפ רעד עלעקלעמש 'ר לכ יפב ארקנה ,י"נ אלקלעמש
 סקידצ םעד ןגעװ טלײצרעד רענעי ןכלעװ ןיא ,"רעמ
 סָאד ןּוא .תורוּת ןּוא תודּועס ענייז ןגעװ ,?תואלּפנו םיסנפ
 טזָאלרַאפ טינ ךָאד טָאה טָאג זַא ,ןוײװַאּב ּוצ ידּכ ץלַא
 םוקמל םיחדנה תושּפנ בישת ןעמל, ,לארשי קלָאפ ןייז
 םינבר םיקידצ ונתא דוע שי יכ ןנובתהלו עדיל ,םתחונמ
 םינופצ יכ ףאו ,עודיכ רודו רוד לכבש םיקידצ ו"למ ץוח
 -ּבעה םעד ןּופ ףוס םּוצ .."םתרובק תא שיא עדי אל םה
 לקיטש ַא ,ּבָאגּוצ סלַא ,רּבחמ רעד טגנערּב לײט ןשיאער
 ןּופ השודק ןּוא טײקסױרג רעד ןגעװ "שדח רהז, םענּופ
 ַא ןיא ןענופעג טשרמולּכ טָאה רע ןכלעװ ,םיקידצ יד
 ןיא סָאװ ,טעמרַאּפ ףיוא ןּבירשעג ,הליגמ רעטלַא רַאג
 ןיא ."דולל הכומסה אתרעמ, ַא ןיא ןטלַאהַאּברַאפ ןעוועג
 סרטנוקק םעד ןָאטכָאנ טרעקעג רּבחמ רעד טָאה טרּפ םעד
 רעכלעװ ,וָאנַאטַאס קחצי ןּופ "אנינת ארובח רהזה רפסמ
 סעיצַאטימיא ענױזַא ףױא טסילַאיצעּפס ַא ןעװעג זיא
 טָאה ןּוא תומּכסה עשינּבר ןּוא קרעװ עצנַאג ןּופ
 .ןײלַא ךיז ײּב ןטַאיגַאלּפ טכַאמעג ומש םוליעּב

 ריא טימ אפוג עסעיּפ יד טמּוק המדקה רעד ךָאנ
 ןיטקַא איירד ןיא םידיסח ןּופ רָאטַאיעט, :?טיט ןגנַאל
 :מעל ןיא ."גרעּבמעל ןיא ןירָאװיג טליּפשעג טלייטעגנייא
 .רעד *טליּפשעג, טרעװ שרעדנַא ץעגרע טינ ןּוא גרעּב
 רּבחמ רעד ןַא ,זיא רָאלק ןוא ,"רָאטַאיעט,; רעקיזָאד

 רָאג ,גנּוריפפיוא רעד ןּופ טרַא םעד טינ טימרעד טניימ
 ,רחוס רעװעקַארק םענופ ןּוו רעד .השעמה:םצע םענּופ
 רעד ךיוא יװ ,ילּבײל 'ר "ןיװ ןּופ רעטרעלקעגפיוא, רעד
 ךיז ןפערט דנַאלסּור ןּופ רּוחּב-הבישי רעד -- "רעשיסיר,
 "ץ לע ק ןיא לשרדמה:תיּב ןשידיסח םעניא טשרמולּכ
 רעד ןּופ הרּוש רעטשרע רעד ןיא טּבײרש רּבחמ רעד יװ
 םיחורי לאּומש 'ר, ּוצ סַארג סלַא רָאנ אמּתסמ ,עסעיּפ
 ןּוא רעגיײז-טָאטש רעד ,הבישי יד ,להק רעד רעּבָא ."ץלעּב ןּופ
 רעד ךיוא יװ ,טנַאמרעד ָאד ןרעװ סָאװ ,סעינרעקיצ יד
 רעשידיי רעסיורג ַא ןּופ רעמ ןגָאז אפּוג טַאלּב-רעש
 לטעטש דנטײדַאּבמּוא ַא ןּופ רעדיײא ,גרעּבמעל יװ טָאטש
 ןּוא ןילרעב יװ יױזַא טעמּכ -- גרעּבמעל .ץלעק יװ
 עקיטלָאמעד יד רַאפ טקנווּפיגנּואיצּוצ ַא ןעװעג זיא--ןיוו
 ּוצ דנּורג גּונעג טַאהעג טָאה רּבהמ רעזנּוא .םִיליּכשמ
 רימ יװ .טָאטש רעד ןיא אקוד עסעיּפ ןייז "ןליּפש , ןזָאל
 המלש טליּפשעגּפָא ךיוא גרעּבמעל ןיא ךיז טָאה ןעקנעדעג
 ."עלעקרעס ,, סרעגניטע

 רעד ,לארשיּב םאו ריע ןַא ןעװעג ןיא גרעּבמעל
 ךשמ ןיא .עיצילַאג ןיא ץוּביק ןשידיי םענּופ טקניּפ-טּפױה
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 ןופ דעטנעצ ַא ןעװעג גרעּכמעל זיא ןרָאי רעטדעדנּוה ןּופ

 ןיא ןּוא ,עּכָארײא:חרזמ ןיא תונּבר ןּוא תודמול רעשידיי

 סריפעג טרָאד ךיז טָאה טרעדנוהרָאי ןּבלַאה ַא ןּופ ךשמ

 --ןטנעמעלע יירד ןשיװצ המחלמ עקיטּולּב ןּוא ערעווש ַא

 -יצניינ יד ןיא ןיוש .הלּכשה ןּוא םזידיסח ,עיסקָאדָאטרַק

 ּוצ טַאהעג טָאטש יד טָאה .ה .י ןט18 םענּופ ןרָאי רעק
 טַארלּוש ןכעלגינעק-ךעלרעזייק , ןטנַאקַאּב םעד טימ ןָאט

 השמ ײּב רערעל םענעזעװעג םעד ,"רָאטקעּפסניא ןּוא

 םעטסיס ןיז טימ ןּוא ןגרעּבמָאה ץרעה -- ,ןענָאסלעדנעמ

 :עּפש טַאהעג טָאה'ס רעכלעװ ןּופ ,גנּורעלקפיוא:גנַאװצ ןּופ

 :דנעצ ליפ ןּופ ךשמ ןיא עיצילַאג ץנַאג ןדײל ּוצ רעט

 רענעלּפ.הלּכשה ענייז ףיוא עיצקַאער סלַא .ןרָאי רעקיל

 עטריזינַאגרָא ןּוא עקרַאטש ַא טעדליּבעג ָאד ךיז טָאה

 ,ןײטשנרַא בקעי 'ר בר ןטמירַאּב ןטימ שארּב ,עיסקָאדָאטרָא

 סָאװ ,ץלַא ןײז שרושה ןמ רקוע טכּױעג טָאה עכלעו

 השמ ןיא ןּוא הלּכשה רענילרעּב רעד ןיא רָאנ טנַאמרעד

 דמלמ-זױה רעד זַא ,גּונעג ןעװעג זיא'ס .ןענַאסלעדנעמ

 לָאז שיקטָאנ יבצ-ןימינּב 'ר -- ןײטשנרַא בקעי 'ר ײיּב

 עשיאערּבעה יד ּבּוטש ןיא בר םייּכ ןסעגרַאפ קילעפּוצ

 ןשיװצ יװ ,"ןָאדעּפ,, סנָאסלעדנעמ השמ ןּופ גנוצעזרעּביא

 :טָאנ ןגעק םערּוטש ַא ןּביײהפיוא ךיז לָאז ןסקָאדָאטרָא יד

 המלש 'ר לשמל יװ ,םיליּכשמ ערעדנַא ןגעק ןּוא ןשיק

 זיא טָאטש רעד רעּביא .(ר"יש) טרַאּפָאּפַאר ּבייל:הדּוהי

 ַא טימ ףורפיוא ןַא ןעמָאנ סבר םענּופ ןרָאװעג טּפעלקעצ

 .(ז"עקת--ו"עקת) םרה ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןרעװ יז זַא ,העדומ

 טריפעגכרוד רעטעּפש ןענעז העּפשה סבר םעד ןָא טינ

 יד ןּופ ןליװ םעד ןגעק ,ןיטג קיצפּופ ךרע ןַא ןרָאװעג

 ןּבָאה סרעגיווש ןּוא רעװש עשיסקָאדָאטרָא יד לי ,עטגעג

 .הלּכשה ןּוא| תוסרוקיּפַא ןיא סמעדייא ערעיײז ןעװעג דשוח

 ץנַאג ןעװעג ךעלטנגיא ןענעז ?םיסרוקיּפַא , עקיזָאדיד

 .לעװ ,ןיירק-םיליּכשמ רעגרעּבמעל רעד .םיליכשמ עקיטעמ

 :הדּוהי המלש ןּופ ןרָאװעג טעדליּבעג טשרעּוצ ןיא רעכ

 -טָאנ יבצ-ןימינב ןּוא סעזימ ּבייל:הדּוהי ,טרָאּפַאּפַאר ּביײל
 -כָארק ןמחנ 'ר טרעהעג ךיוא ןּבָאה'ס ןכלעװ ּוצ ןּוא שיק

 ,סעלָאי יבצ-יכדרמ ,רעטרע קחצי ,קיּב לאּומש-בקעי ,לַאמ

 ןיא ךיז טָאה ,.דנַא ןּוא רעגניטע המלש ,ךָאלּב ןושמש

 ןיא .עיצידַארט רעשידי רעד ּוצ ויטיזָאּפ ןגיוצַאּב ךוּת

 םיליּכשמ יד ךיז ןּבָאה םיגהנמ יד ןיא ןּוא גנּודײלק רעד

 -כרוד ןייז ייּב .ןסקַאדָאטרַא יד ןּופ טליטעגסיוא טינ

 רעד טליצרעד -- 1840 רָאי םעניא גרעּבמעל ךרּוד עזייר

 להָאק גרָאעג ןַאהָאי רעדנזייר ןּוא רעטנרעלעג רענעמערּב

 -= ךיײרטסע רעּביא העיסנ ןייז ןּופ גנּוּבײרשַאּב רעד ןיא

 רעד ייּב רעטַאעט-טָאטש םעניא ןלַאפעגפיוא םיא ןענייז

 יד ,"ןַאעלרַא ןּופ יורפגנויע סרעליש ןּופ גנולעטשרָאפ

 יד ןּוא רעטרַאּפ ןיא *סטַאלַאכ רעלקנּוד טּולּפ ערהַאװ,

 ,סעשזַאל יד ןיא ?ןעדניּבנעלרעּפ רעדנעצנעלג עסַאמ,

 יד ךִיז ןּביולרעד (184/) םּורַא רַאי עכעלטע ןיא טשרע

 -סנַאמעד ענעפָא ןַא ןכַאמ ּוצ םיליִּכשמ עגנּוי רעגרעּבמעל
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 רעּביא איסהרפּב ןריצַאּפש סױרַא תּבש ןעיײג ןּוא עיצַארט
 .םידנּב "עשישטייד , ןיא ןטַאג יד

 עשידיסח יד ךיז טקרַאטשרַאּפ טייצ רעד ּוצ דָארג
 ןיא עיסקַאדָאטרַא יד רעכלעװ ּוצ ,עיצילַאג ןיא גנּוגעװַאּב
 טמענ םעד טימ םענייאניא ןּוא ,ךעלטנייפ ןענַאטשעג ךָאנ
 --עיסקָאדָאטרָא רעד ןגעק םיליּכשמ יד ןּוּכ ףמַאק רעד ןָא
 -יװצ רעד ןּופ -- םוידיסח םעד ןגעק ןֹוא ,טייז ןייא ןּופ

 ַא זיא 1829 רָאי סָאד .ןעמרָאפ עפרַאש ןּוא עײנ רעט
 ןּוא ןיא ןיא טעמּכ .עיסקָאדָאטרַא רעד רַאפ רָאי רעװש
 רעריפ עטסערג עריא יז טרילרַאפ טייצ רעקיּבלעזרעד
 ןּוא גרעּבמעל ןיא ןײטשנרַא בקעי 'ר יװ ,רעּפמעק ןּוא
 גרוּבסערפ ןיא (רעּבײרש השמ 'ר) "רפוס' םּתחי םעד
 יד ףיא העּפשה ריא ןרילרַאפ ּוצ ןָא ךיוא טּבױה ןּוא
 יד טריזינרעדָאמ טרעװ טשרעּוצ .ןעגנוטלַאװרַאפ-הליהק
 הכולמ רעד ןּופ ןרעװ ריא ןּופ שארּב ;הליהק רעגרעּבמעל

 ַא ןּופ םיליּכשמ ,םיגיהנמ ןּוא םיסנרּפ סלַא ,טמיטשַאּב
 עטריזיאעּפָארײא ךעלרעגיא ןּוא ךעלרעסיוא ,טינש םעיינ
 דלַאװסַא ר"ד ,דלעפגעמּולּב לאונמע ר"ד יװ ,טייל:להק

 .ןיײטשנעזַאר ןרהא-קחצי ןּוא טרָאּכָאּפַאר ךּורּב רייד ,סעקנעמ
 ּפמעט ןלענש ץנַאג ַא ןיא ןכּוזרַאפ םיסנרּכ עקיזָאדיד
 =יװ טעד ךָאנ הליהק רעד ןּופ ןּבעל סָאד ןרימרָאפער ּוצ
 ןטעּב 1842 רָאי םעניא ןיוש .חסונ רעגרוּבמַאה-ןילרעּב
 לײט א ןדנעװרַאפ ּוצ שינעּביױלרעד ַא הכולמ רעד ייּב יז
 ,םימותי-תיּב ןּופ גנודנירג רעד ףיוא טלעג:הרות:דּומלּת ןּופ
 ךיוא 'ילא-תד, ץּוח ןעמּוקַאּב ןלעװ רעדניק יד ןכלעװ ןיא

 ײז ןעימַאּצ םעד טימ ךיײלגַאּב .גנודליּב עניימעגל;
 ןטױל ,עיױַאנמיג רעגרעּבמעל רעד ןיא ןלעטשּוצנָא ךיז

 רעד גנּוריװלַאטּבַא ךרּוד , ,ןשידיי ַא ,רעטסּומ רעגָארּפ:ןיוװ
 איד ךרּוד דנּוא עדנּוקסגנוהיצרע רעד ןּוא עיפָאזָאליפ
 -ער ןעגיהעפ רירעהעג טײקמַאזדערעּבלעצנַאק רּוצ גנונגייא
 ןיא ןיוש טריטסיזקע 1844 רָאי םעניא ."רערהעל:סגָאיגיל
 סלרעּפ ףסוי טױל ,לּוש:סקלָאפ עגרעדָאמ ַא גרעּבמעל
 ןטימ עגָאגַאניס עטרימרָאפער ַא ,רעטסומ רעלָאּפָאנרַאט
 רעיינ רעד ןּוא -- "לעּפמעט,, ןעמָאנ ןקידנעגנילק ךעלכריק
 ,חלג רעשילױטַאק ַא יװ ןָאטעגנָא ,ןהֹּכ םהרּבא רעניּבַאר
 -רּפ , ַא לֹוש.טַאטשרַאפ רעסיורג רעטלַא רעד ןיא טלַאה
 ,(5שטייד ןיא "'טגיד

 רעד טמּוקַאּב ןרַאי רעקיסירד יד ןּופ ףוס םּוצ
 ןטײצ סנואג רענליװ םּוצ ךָאנ טָאה רעכלעװ ,םזידיסח
 ןּוא םעײנ ַא ,ןעלצרַאװ עפיט עיצילַאג ןיא ןגָאלשעג
 ּוצ טיקיאעפ יד טציזאב רעכלעװ ,רעיײטשרָאפ ןקיטביװ

 ףיוא טמּוקַאּב ןּוא ןסַאמ עסיורג ךיז םּורַא ןרירטנעצנָאק
 קידצ רענישּור רעד .העּפשה עקרַאטש ַא יי
 ,ןַפמדירּפ לארשי 'ר "דיגמ ןסיורג , םעניפ לקינייא-רּוא .ןּוא
 השעמ רעד ןיא טלקיװרַאפ 1838 רָאי םניא טרעװ רעכלעוו
 דנַאלסּור ןּופ טפיולטנַא ,םירסומ עשידיי יײוװצ ןּופ החיצר
 (1841 ןיא) ךָאנרעד ךיילג טדנירג ןּוא גרעּבמעל ןײיק
 :תלּבק ןייז .עיטסַאניד רערָאגַאדַאס עשידיסח עטּ=ירַאּב יד

 6638 "םידיסח ןּופ רָאטַאיעט;

 ּר רעריפ ןשיסקָאדָאפרַצ ןּוא בר רעגרעּבמעל םייּב םינּפ
 רעד .עכעלדנײרפ ןײק רָאג טינ ןיא ןײטשנרַא בקעי
 :ַאּב קרַאטש טינרָאג זיא ,טקרעמַאּב בר רעד יװ ,קידצ
 ןייז ןּופ טײװ רָאג זיא ןּוא םיקסוּפ ןּוא ארמג ןיא טנבה
 לָאז ערָאגַאדַאס ןַא ,טינ רעּבָא טרעטש סָאד .ןדמל ַא
 ןצנַאג םענּוּפ םידיסה יד רַאפ רעטנעצ רעד לענש ןרעװ
 + +יישרַאפ יד ןיא .גרעּבמעל רַאפ ךיוא ןּוא םּורַא טנגעג
 טרעװ גנּוריגער רעד ּוצ םיליּכשמ יד ןּופ סעיציטעּפ ענעד
 םזידיסה םָעבּופ הנּכס רעד ןּוא סקּואװ םעד ףיוא ןזיװעגנָא
 טּביײרש ןהֹּכ םהרבא רצניּבַאר רעיינ רעד ןּוא ,עיצילַאג ןיא
 לאהשי ןַארטַאּפ ןטסנהעזעגנַא ריא ּוצ לעיציפַא סָאד
 :אקעגרעּבירעה דנַאלסּור סיוא סטיירעּב רעד ,ןאמדירפ
 ךיז טָאה ןרעגַאל ייװש יד ןשיוצ ףמַאק רעד .ס"ןעמ
 ,ןרָאי רעק40 יד ןּופ ףוּס םּוצ טפרַאשרַאּפ סרעדנוזַאּב
 :ןַאגרַאֿפ טײװ ױזַא ןענעז רעקיטַאנַאפ עשידיסח יד ןעװ
 םעד טמטעגּפָא ,טנַאקַאּב זיאס יװ ,ןּבָאה ײז זַא ,ןעג
 עכעלטע טימ .(1848) ןהֹּכ םהרּבַא רעניּבַאר רעגרעּבמעל
 יהא ןענַאטשעג טינ ףמַאק רעד ךָאנ זיא םעד רַאּפ רָאי
 ךָאנ ןענעז םיליכשמ ענעדײשַאּב יד ןּופ ליפ ןּוא ףּרַאש
 -יסח רעד טימ ןדנוּברַאפ רעגייטש:סנּבעל רעייז ןיא ןעוװעג
 ץנַאג ןעװעג ןיוש ןענעז קיטסײג םגה ,הביבס רעמּורּפ-שיד
 .ריא ןּופ דמערפ ןּוא טייוו

 ןּבָאה גנולדנַאה רעד ןופ טרָא םעד ןעמיטשַאּב םייּב
 'סיה רָאנ טינ עלָאר עסיװעג ַא טליּפשעג רּבחמ טייּב
 ,עשיגָאלָאכיסּכ ךיוא קיטנַאק רָאנ ,ןוויטָאמ עשירַאט

 טָאה רּבחמ רעד רעכלעװ ןיא ,טָאטש יד ,ןילּבּול
 ליפ רעיײז טָאה ,"רָאטַאיעט , ןייז ןּבירשעג ןּוא טּבעלעג
 -גיה רעשיּפַארגָאעגישירָאטכיה ןיא גרעּבמעל טימ סכעלנע
 .רעטּנעצ רעשידי רעקיטכיװ ןּוא רעסיורג סלַא ,טכיז
 -- עטכישעג עכײר ןּוא עגנַאל ַא טגָאמרַאפ ןילּבּול ךיוא
 ןעוועג לָאמַא זיא ָאד ,םישודק ןּוא םיגּורה ,םילודג ןּוא םינואנ
 םצנּופ רעטנעצ ןּוא הרוּת:םוקמ סלַא ."תוצראה 'ד דעו, רעד
 :עג ןילּבּול זיא ,ברעמ ןּוא חרומ ןשיװצ לדנַאה ןשידיי
 ךיוא .ןלױּפ ןּופ ןצענערג יד רעּביא טייװ טמירַאּב ןעוו
 .םזידיסח םעד ןגעק עיסקָאדָאטרַא עקרַאטש יד טפמעק ַאד
 טרעדנּוהרָאי ןט19 ןּוא ןט18 םענּופ ץענערג רעד ףױא
 ןשיליוּפ ןּופ רעטנעצ רעד טײצ עסיװעג ַא ןילּבּול טרעוו
 .נעויל ךלמילא ןּוא סדיגמ ןסיורג םעד קנַאדַא ,םזידיסח
 טנַאקַאּב ץיװרּוה יולה קהצייבקעי 'ר -- דימלּת סיקס
 רענילּבול רעד, ןּוא "ןילּבולפ הזוחה, ןעמָאנ ןרעטנּוא
 עקיקעגטרַאה יד .(ה"עקת באב 'ט ןּברַאטשעג ,יייּבר
 לאדשי 'ר ןואג רענילּבּול םעד דצמ םזידיסח ןגעק המחלמ
 רעברעזייא רעד, ןעמָאנ ןרעטנּוא טנַאקַאּב) ץיוװרּוה יולה
 טָאטש םעד דצמ ,(ט"עקת ןושחרמ בייכ ןּברַאטשעג ,"ּפָאק
 ס"הזוח,, םעד ךָאנ וא ,ּוצרעד טריפ םיסנרּפ יד ןּוא דיגמ
 ,ײא ןא ןָא ןרָאי רעקילדנעצ ליפ טָאטש יד טּביילּב טיוט
 רעד ןּופ גנוטסעפ ַא טרעװ ןּוא ןיּבר ןשידיסח םענעג
 ַא ןליּפש םידיסח ענעּבילּברַאפ יד  .עיסקָאדָאטרָא
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 רעכַאװוש ךַאנ .טָאטש ןיא עלָאװ ענילק רָאג
 רעטסערג רעד .םיליפשמ יד ןעװעג ָאד טלַאמעד ןענעז
 ,שטשַאמַאז ןשיליּכשמ ןקידתונכש םּוצ ךיז טיצ יז ןּופ לייט

 ךיז ןפרַאװ ענעּבילּברַאפ רָאּפ יד ;סעדָא ןּוא גרעּבמעל ּוצ
 טשינ ּוליפַא ןגַאװ ןּוא גנַאװצ ןכעלרעסיוא םעד רעטנּוא
 יד .םיחּוּכו עכעלטנפע ןיא טינ ערעסָאװ ןריפ ּוצ
 םיוּברעדעצ רדנסּכלא טּבײרש -- ,הלּכשה
 יא ןיא ןעלצרַאװ ןגָאלשעג טָאה -- ,תונורכז ענייז ןיא
 -- "תעדה ריע, רעד רעסיוא .ןלױּפ ןיא טעטש עקינ

 םיליּכשמ-םידיחי ןרעטש יװ ןטכיולעג ןּבָאה -- שטשָאמַאז

 ,װעשיּבורה יװ ,ךעלטעטש עכלעזַא ןיא

 הטלע התסכ ןילּבּול הקיתעה הירקה תא קר,, .ןישערּבעש

 הֹּב ּולצּונש םיליכשמ השלש.םינשה תא םג תלכשמכ יהתו

 ."תורחא םירעמ הילא ּואּב וא
 קיטכיװ ןעװעג רּבחמ ןרמּפ זיא עיצַאּוטיס אזַא ייּב

 רעד ןיא עסעיּפ ןייז ןּופ גנולדנַאה יד ןגָארטּוצרעּבירַא
 יד ןייז ּוצ טנײשעג טָאה הלּכשה יד רעכלעװ ןיא ,טָאטש

 עיציגמַא יד טַאהעג ןּוא עיסקָאדָאטרָא רעד ןּופ עטשרוי

 .(10 םזידיסח םעד רעּביא ןריפמּואירט ּוצ
 םעד רימ ןפערט טקַא ןטשרע םענּופ ּבױהנָא ןיא

 ןוא ףָאזָאליפ ילּבײל -- "רָאטַאיעט, רעזנּוא ןופ דלעה

 לשרדמה:תיּב ןשידיסח םעניא ךָאנ טציז רע יװ ,סריקיּפַא

 גיטסּול טיײירּב ץנַאגג הקוחה די סמיּבמר םעד רעּביא

 ןה .01 .ז) 'ןהָאטיג ןהָא ןיליפּת ןּוא תילט ,ןהֵא ןּביױא

 ָאטיג ךָאנ ןיא ךוליה םעניא ןה ןּוא ןענרעל םעניא
 דיסח רעד .דיסח םעד ןּוא םיא ןשיװצ קוליח ןייק טעטּכ
 סָאװ טינרָאג תליחּת םיא טָאה םיחורי לאּומש 'ר
 עטריזירפ, טגָארט רע סָאװ ,סָאד ןדייס ,ןפרַאװּוצרָאפ

 רעד ףיוא, ןפנָארּב ןײק ןעקנירט טינ טייג ןּוא "תואּפ

 סנירעקנייש רעד לריצ ןיא "ליריטיווק ןיטיװילּפמעטסיג ּבלַאה

 ?לנרעקיצ , רעד ןיא ןײװ ןּוא רעקיל טקנירט רָאנ ,קנייש
 םעד ןּופ ליּכשמ ַא ,לארשי 'ר רבח סלּבײל .,,(51 ,4/ .ז)

 ןגעװ רָאנ ,םלועה ןוקיּת ןגעװ טינ טכארט סָאװ ,ּפיט

 רּוגיִפיּב ַא -- דנַאטשלױאװ ןּוא ןוקיּת םענעגייא ןייז
 ;ּפעלק עשידיסח רַאפ ןעלּבײל טנרָאװ -- עסעיּפ רעד ןיא

 םידיסח יד טימ םיחוּכיו ןריפ ןרעהּוצעא היא טעּב רע

 ?םידיסח ןּופ רָאטַאיעט,

 .ןּוא װָאשַאמָאט
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 :דנוזעג ןייז ןעװענַאש ןּוא

 ;ןיריצַאּפש ןיײג רעסעּפ רעממאל םּוק ילּבייל ןיּבעלח,
 ,ןריר סיקשיק איד ײז טימ ָאד ךעז רעמלעװ סָאװ
 ,רעיאט ץנַאג ויא דנּוויג רעזנּוא ןיּבעלח
 ,(36:34.ז) "רעיארדַא רַאפ טשינ ןעמ טּפיוק דנּוזיג ןייק

 רקיע רעד טמיורט ליּכשמ ּפיט רעײנ רעקיזָאדרעד
 ."עקשיק ,, ןּוא דנוזעג ןגייא ןּופ ,"ןוקיּת,, םענעגייא ןֹופ
 טּבײלּב לאעדיא סרּבחמ םעד ןּוא עסעיּפ ןּופ דלעה רעד

 ,עלעּבײל -- ליּכשמ ןשידמול םענופ פיט רעד רעּבָא

 ןריפ ּוצ טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיּב טיירג זיא רעכלעוו
 :וצפיוא יז ןכּוז ןּוא םידיסח עדנילּב יד טימ םיחוּכיו
 . טּבױלג עלעּבײל .תויאר ןּוא דײר עשיגָאל טימ ןרעלק
 הלועּפ רעד ןיא ןּוא רשיה:לכש ןופ טפַארק רעד ןיא ךָאנ
 ערעייז ,םידיסח יד ןּופ טײקמערָא יד טעז רע .רסומ ןּופ

 ןּוא -- ,(24 .ז) תובוח:ילעּב ערעייז ,'רעדניק ךילַאקעיּפ,
 עטצעל יד ןגָארט יײז סָאװ ,ץרַאה סָאד ײװ טּוט םיא
 יד םוידיסח םעד ףיוא טּפרַאװ רע .קידצ םּוצ סנשָארג
 יד ײַּב טנכערעגסיוא ןעניפעג רימ עכלעװ ,תולוע עלַא
 :ַאּב ,גנּוגעװַאּב רעד ןּופ רענגעק עשיליּכעמ ןֹּוא עשידגנתמ
 .ןרָאא רעקיסיירד ןּוא רעקיצנַאװצ ענעי ןיא עקַאט סרעדנּוז
 רעניײר ּוצ טפּור ןּוא תועיבצ רעד ןגעק סױרַא טערט רע
 .(84:80 .ז) "הרוּת רעקילײה ,, רעד ןּופ תודיסח רעתמא ןּוא
 ןיא עלעּבײל טעז העפשה ןּוא הלּועּפ ןייז ןּופ םינמיס יד

 דצמ "'הרוּת,- ןייז רַאפ ןּוא םיא רַאּפ גנּורעטסיײגַאּב רעד
 ןרעה ןּוא טייז רעד ייּב ןעייטש סָאװ ,םירּוחּב:הבישי יד
 ןהייה עציו וצ וצ ך

 -- ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןֹּופ רוד רעיינ רעד
 ןעלסײרטּפַא ךיז טעװ -- ,רּבחמ רעד ןפָאה ליװ יֹוזַא
 -ַאנע םעד ןײגכַאנ טינ טעװ רע רעּבָא ,םזידיסח םענופ
 :פיוא םעד רַאֹנ ,?ארשי 'ר ןשיטסילַאירעטַאמ ןּוא ןשיטסיא
 טימ .עלעּבײא טטילַאעדיא ןעמּורפ ךיילגּוצ ןּוא ןטרעלקעג
 תודיסח רעד ףיוא םירּוחּב-הבישי יד ןּופ "הניק,, 8
 סָאד ."רָאטַאיעט  ןייז רּבחמ רעמינַאנַא רעזנּוא טסילש
 ןוא עכעלטײצ ַא רָאנ טינ םּורַא ױזַא טמּוקַאּב קרעװ
 יַאֹּב ערעקיטכיװ ןּוא ערעטיײרּב ליפ ַא רָאנ ,עקיטרָא
 .גנּוטײד

 ןעג נּוטרעמַאּב
 ץ בוק-- ,6885510188 תוָאנּבּוד ןועמש ע 4

 םידיסחה ןיּב תקולחמה ןינעּב תֹורגאו םיזורכ ,םיבתּכ

 ,?(ו"עקת -- ב"לקת) תודיסחה תחימצ תפוקתּב םידגנתמו

 ,1918 דַארגָארטעּפ ,2 דנאּכ ,"רבעה, םוצ עגאלייּב סלַא

 ""ריבד ,, ןיא "םידיסהה תכ לע תודגנתה יבתכ,, ענייז ןיוא

 עכעלנע ר ַא .305--289 . ,1923 ,ןילרעּב ,1 דנַאּב

 ןּבעגעגסױרַא ןװָאנּבוד .ש רַאפ ךָאנ טָאה ןלַאירעטַאמ

 טיול ,דרַאנייד םירפא ףַארגָאילּביּב רעטנַאקַאּב רעד

 ,גרעּבסעדנַאל לדנעמ 'ה בורק סל"ביר ןּופ ןדי-בתּכ יד

 האצוה םיצירע רימז,, ,"ןושארה םיצירע רימז,, :לשמל יװ

 -ויג -- יענרַאעק) .דנַא ןּוא "ץראה םע תרמז, ,"היִנָש

 ,(1904 -- 1895 ,ןטַאטש עטקינײרַאפ יד ןיא יסרעשזד
 ףעד ןריאּורטסנַאקער ךיז טזָאל ,לשמל ,יױװַא (2

 בא-םחנמ ןּופ םידיסח יד ןגעק ווירּב רענליװו רעטנַאקַאּב
 זגּוא יירד יד ןּופ .?..ץרא ידסומ םינתיאה לא;) ז"מקת
 -ייד םירפא ייּב) ווירּב ןקיזָאדמעד ןּופ סעיּפָאק עטנַאקַאּב
 (קעטָאילּביּב רעמילשורי רעד ןיא ןּוא ןװַאנּבּוד .ש ,ןדראנ
 .עטַאד עקיטכיר:שירָאטסיה יד עטצעל יד רָאנ טגָארט
 םויע :זַא וירב רעד ךיז טקידנע ןדרַאנײד טיול
 א"מקתה תנש א"מ ב"כ ,ונתניק וּב לפכוהו הרוּתה וב הרפוהש
 עגַאלײּב ,"איסורב לארשי תורוקל,) "אנליו הפ ק"פל

 ח"הע ונאּב , ;ןװָאנּבּוד טול ;(ו"נקת ,} "יברעמ רנס םּוצ
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 ק"פל א"מקת בא םחנמ ד"כ בוט יּכ ונ לפכנש םוי

 רעמילשּורי רעד ןיא תעּב ,(299 .ז ,| "ריבד,,) יאנליוומ

 :ןּבעגעגנָא זיא (אפּוג טנַאה סָאנּבּוד המלש 'ר טימ) עיּפָאק

 אנליװ ק"ק הפ א"מקת םחנמ ג"כ בוט "כ לּפכוהש םוי,
 יד .גָאטסניד ףיוא ךעלקריװ סיוא טלַאפ רעכלעװ ,י"ו"צי

 ןּופ ,חסונ םעד טיול ,ןיא ןואג רענליװ םעד ןּופ המיתח

 .ש ןיא יװ ,י"ּבא םחנמ ז"כ , תּבש טינ ןּוא ד"כ ךָאװטימ

 ןיוש ןיא בא םחנמ ן"כ עטַאד יד .דייבתּכ סוװָאנּבּוד

 יד ןגעק זורּכ רעד לײװ ,ךעלגעמ טינ ןײ.ַא רַצּפרעד

 רעד ןיא ןּוא לּוש רעסיורג רענליװ רעד ןיא םידיסח

 א"מקת בא+םחנמ ו"כ שדק תּבש (ברע) ןּופ זיולק רעיינ
 ןיא י"ּכ סָאנּבּוד ןיא "..שדוקה להקה לּכ ּוצ טרעה,)

 =רעדנּבייא סנואג םעד ףיױא ךמוס ךיז ויא (םילשּורי

 ןעמּונעגנָא טכייל "ד,, רעד ןעק ןּביירש םייּב .המיתח רעטנַאמ

 .תּועט רעד ךיז טמענ םעד ןּופ ןּוא ,"ז, ַא רַאפ ןרעװ

 חוּכיוע יװ ,"ףסאמה , םעניא סעריטַאס יד ל"גפ (3
 םלשמ תוױגא ,(ט"מקת) "ץרפו חרז םיעיר ינש

 ירמא , ,"ןויזחה רפס, :ךיוא ,.דנא ןּוא (ן"קת) 'ייעומתשאה

 'ה ןּופ 'אנינת ארובה רהזה 'סמ סרטנוק, ןּוא "הניּב
 לּואׁש 'ר ןּופ (דימקת) "רשוי בתכ רפס, ,וָאנַאטַאס קחצי

 ,"ןירימט הלגמ,, ,"הואתה תורבק,, ,'חוּכיוה רפס,, ,ןיוװעל

 ןּוא "םיקידצ ןחוב, ,"םיאפר קמע,, ,"םיקידצ ירבד,,

 "תמאה תאנק רפס, ןיא ןסיזימ ייּב ,לשמל ,יױזַא ,דנַא

 =ףג ןיא ם"ּבמר רעד טלײצרעד (1828 ןיוװ)
 לעּב םעד ,רענגעק-םידיסח ןּוא בר רעגרעּבמעל םעד ןדע

 סקינױרעּפַאק ןגעװ ,םלעח המלש 'ר -- "הנשמה תבכרמ,
 -סיס עשיּפָאזַאליּפ עטסיײנ יד םיא טרעלקרעד ןּוא הטיש

 ,דנַא ןּוא עטכיפ ,טנַאק ,םּוי ,ןָאסלעדנעמ ןּופ ןעמעט

 .(ו"זאא 143 ,113 ,110 ,108 ,80 ,73 ,29 .ו)

 .ד צמ טּוט שאו רדוא ךינעה 'ר, עידעמָאק יד 4

 ןָאנ ןרָאי ?יפ טימ טקורדעג ,לכ ײא קחצי ןּופ "טימ

 רעשישטײד רעד ןיא לקיטרַא סטסָאי ל"גפ) טױט ןייז
 324 .ז ,27 דנַאּב ,רעּבּורג ןוא שרע ןופ עידעּפָאלקיצנע

 ;התורפסו תיזנּכש א-תידוהי תפש, -- ןַאמלּוש רזעלא ךיוא

 טריטיצ "טפירשסטַאנָאמ עשטייד-שידיײ, יד .(176 -- 175 .ז

 ח 106 !בופוסזע ס? 11660ו/פה 1 16618?ט16" סרעניװ .ל טול

 ,3517 .ו ,1899 ןָאדנָאל
 ןּופ סעּבַאגסױא עטקּורדעג עטנַאקַאּב רימ יד ןיא

 רעמַאדרעטסמַא םעד ןיא ךיוא יװ ,עידעמָאק סלכייא

 יאֹּב ךיוא םּתסהףמ ךיז טָאה'ס ןכלעװ טימ ,טּפירקסּונַאמ

 עידעמָאק רעד ןגעװ לקיטרַא ןײז רַאפ ףיטש .ג טצּונ

 רעטיור, רעד ןיא "סעדנעגעל עשירָאטסיה:שירַארעטיל ,)

 תמאּב ןיא ,(10 ןּוא 8--7 רעמּונ ,1926 װָאקרַאכ ,יטלעװ

 הנוּכ ןייק ןּוא שידי ּוצ האנש ןּופ רּוּפש ןיק ָאטינ

 ןפיטש .ג טמּוק טרּפ םעד ןיא ."ןָאגרַאשז,, ןּופ ןכַאלּוצּפָא

 ײּב תועט םעד ןקעדוצפיוא אּורּפ ןייז רַאפ חוּכ:רשיײי ַא

 טיג .עידעמָאק רעד  עגונּב ןסעניּפ ןּוא ןגרעּבניצ .ש

 עניײז ןיא  יּברעד ףיטש .ג רעּבָא ןיא טכערעג

 542 "םידיסח ןּופ רָאטַאיעפע

 וי, לליטרַא םעד רַאפ ןטטָאי ןגעק ןפרּואװּרָאפ עפרַאש

 .עידעמָאק סלכייא ןּופ קיטסירעטקַארַאכ רעד טימ י"שטייטנעד

 םקונ רעטלע רעד ףיא , טסָאי ךיז טָאה ןפיטש .ג טול

 יװ ,ןסעגעג אמּתסמ טָאה רע סָאװ ,"געט יד ןיא ןעװעג

 ,ךַארּפש רעשידיײ רעד ןיא ןּוא ,םירוחּביםערָא ערעדנַא

 ."סיװ שידיי ןייז ןגירקעג, טָאה רע רעכלעװ ףיוא

 טסָאי ןכלעװ ,דײבתּכ םעניא זַא ,ןעלגעמ רעּבָא זיא'ס

 תורוש ענעּבירשעגוצ עקינייא ןעוועג עקַצט ןענעז ,ןעעזעג טָאה

 ןציטש טנעקעג ךיז טָאה רע עכלעװ ףיא ,שידיי ןגעק

 ףעד ןּופ סעּבַאגסױא עטקורדעג יד .לקיטרַא ןייז ןיא

 דנּוא עטכידעג,) סכָאלּב -- לשמל יװ ,עידעמָאק

 טינ ןּבָאה ,(8 .מּונ ,"טרַאדנּומ רעשידי ןיא עצרעש

 ןכַאמ ןּוא ןרידָארַצּפ רָאנ יװ ,קעװצ רעדנא ןייק טַאהעג

 "עדנעגעל , יד ןרעטשעצ ּוצ לטימ רעטסעּב רעד .סַאּפש

 יד ןקּורדּוצּפָא רעדיװ-- ןעװעג תמאּב טלָאװ ןלכייא ןגעװ

 טלַאהניא ריא ןּבעגרעּביא טינ ןּוא אפוג עידעמָאק

 וװיטקציּבוס--ךעלריטאנ ןּוא רעטרעװ ענעגייא טימ ,רוציקּב

 עטרעטלערַאפ ןּופ ךמס ןפיוא ןעגנּוטּפױהַאּב ןכַאמ ןּוא

 ,לקיטרַא ספיטש .ג ןיא ןתועט עקינייא ףיוא .ןלַאירעטַאמ

 קיטכיר ןיוש טָאה ,עיפַארגָאיּב סלכייא ּוצ עגונּב לעיצעּפס

 "סקנּפ, רענַאקירעמַא םעניא יקצצש .י ר"ד ןזיװעגנָא

 ,176--175 .1 ,2--1 .מּונ

 יעג ןעװעג תליהּת ןיא עידעמָאק סנהָאזפלָאװ (5

 סרעטטָאג םלעהליװ ךירדיופ טימ םענייאניא טקּורד

 .יּתשו יצלַאטש,,

 טַאהעג טָאה (ןהָאזּפלָאװ) עללַצה ןרהא זַא ,ךעלגעמ

 *םירּוּפ ַא ףיוא עידעמָאק ןייז ןריפּוצפיוא ןיילַא העדּב

 .ױלסערּב ןיא סנרּפ םענעעזעגנָא ןּוא ןכײר ַא יּב טנװַא

 ,לָאמנייא יװ ,לַאטנעזָאר רזעלא טליצרעד ,לשמל ,ױזַא

 הרבח ַא טימ ןעמּוקעג עללַאה ןרהא זיא ,1797 רָאי ןיא

 ;רעליּפש:םירוּפ סלַא הדועס:םירּוּפ רעד תעּב בר םּוצ

 ןּוא עקסַאמ ַא ןיא תמ ַא ןליּפש טלָאװצג טָאה ןײלַא רע

 ןטריטּוקסיד ליפ םעד טימ גנַאהנעמַאזּוצ ןיא םיּכירכּת

 +עגנָא ךיז טָאה רעכלעװ ,"םיּתמה תנלה , ןּוּכ ןינע ןַאד

 סלַאטנעזַאר ל"גפ) ןטײצ סנָאסלעדנעמ ןיא ךָאנ ןּביוה

 עז .ז"נקת ןּוא ה"מקת "ףסאמ ,, ,176 .ז ,"רפס עדוי ,

 װירּב עשידיי סנָאסלעדנעמ ןגעװ גנּולדנַאהּפָא ןיימ ךיוא

 רעװש ררעּבָא זיאס .(ןעגנוקרעמַאּב ,דנַאּב םעד ןיא

 עקיזָאדיד זַא ,גנונײמ סנעזײר .ז טימ ןייז ּוצ םיּכסמ

 =מּוא ןּוא עזָאלניז, יד ןטייּברַאפ טלָאועג טָאה עידעמָאק

 ןעניד, ןּוא טייצ רענעי ןּופ קיטש:םירוּפ עטרעּפמּולעג

 רענרעדָאמ רעד ּוצ ןליּפש:םירוּפ יד ןּופ גנַאגרעּביא סלַא

 ,"עלעדנעמ ויּב ןָאסלעדנעמ ןּופ , ,ןעזייר ןמלז) "עמַארד

 רעד ןיא סָאװ ,ןילַא טקַאפ רעד ןיוש .(22 .ז 1 .ּב

 יָעג עידעמָאק יד זיא עגַאלפױא רעמַאדרעטסמַא ,רעטייווצ

 :לָאטש יד ,, עידעמַאק רעד ןָא ,טַארַאּפעס טקּורדעגּפָא ןעוו

 ,עּבַאגסױא רעיולסערּב רעטשרע רעד ןיא יװ ,ייּתשו יצ

 ילַאהרעטנּוא רּוצ עליּפשטסּול,, לטיטרעטנּוא םעד ןָא ןּוא
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 קרעוו סעללַאה זַא ,טוײװַאּב ,ייעטסעפ:םירּוּפ םייּב גנוט

 -רעטנוא רּוצ עליּפשטסּול , ַא יװ רעמ ןייז טלָאזעג טָאה
 .(6 .ן ,טסער ןּוא 644 .ז ,רענדעצ ל"גפ) ייגנוטלַאה

 רעד ּוצ (המדקה) "גנורענגירערַאפ , ןייז ןּופ ףוס רעד
 ,הנוּכ סרּבחמ םעד רָאלק טזייװַאּב עידעמָאק

 "תּוכיוה רפס,; ןּופ גנּוטעּברַאַאּב עשישטייד יד 6

 ַא ןוּפ ףליה רעד טימ טכַאמעג ךעלנײשרָאװ ןעװעג .זיא

 ,טרופקנַארּפ ןיא טקורדעג ןעװעג זיא יז ;ליּכשמ ןשישטייד

 ע618טסש6ז0146 :לטיט םעד טגָארט ןּוא 1799 רעדָא

 1186ה0/סה6 טסח 6תסז תסטסח טח0 280/61סה6ת

 56006 טמזסז 460 9ט66ח ֹות 0168 טח4 {!והטגחוסה

 016 31סה (8255/0/ח0 תסחהז טמס !הזסח 616 /160560-

 8606 סז0ק6ז60460 (0306052066ת0 טמס 1.6הז6ה".

 :1ערפ .ד ןיא טקּורדעגרעּביא טצריקעג ןעוװעג רעטעּפש זיא יז

 ןיא ןּוא 333--308 .ז ,1807 יוסעד ,2 דנַאּב ,,9118חנ/:ח" סלעּק

 רַאוגערג ירנעה ףָאשיּב םענופ--גנוטעּברַאַאּב רעשיזיוצנַארפ ַא

 ,3 רנַאּב ,הופוסוזס 465 560165 161141639695" ןייז ןיא

 ףעשידיי סלּבעל .(1828 עגַאלפיוא עטייווצ) 232--322 .ן

 רעשיאערּבעה ַא ןיא ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא זיא טעלגמַאּפ

 רָאי םעגיא ,468זח} ןיא דרַאניײד םירפא ןּופ גנּוצעזרעּביא
 תפשב הבותכ הדח ברח, לטיט םעד טגָארט ןּוא ,ד"סרת

 "קאדאראוואנב ברה ןגס לּבעל לארשי 'ר ברה י"ע ןג כשא

 ("נרת קרָאיוינ) "ץראה םע תרמז, ּוצ המדקה ןןייז ןיא

 :רעּביא רע טָאה טעלּפמַאּפ םעד זַא ,דרַאניײד םירפא טּביירש

 ויא'ס יװ ,םעדכָאנ "הדח ברח; ןעמָאנ םעד רעטנוא טצעזעג

 סָאװ ,גנוצעזרעּביא רעד ןּופ לייט ַא ןיָאװעג ןריולרַאפ
 ,דרַאניײד לאומש 'ה רקיה ליּכשמה; בורק ןייז טכַאמעג טָאה'ס
 ץיא'ס .(11 .ז) "ברעמו חרזמ תופשב תוברה !ויתועידיב עדונה

 י"ַּכ םעד ןיא ןעמזינַאמרעג ליפ יד ּבילּוצ זַא ,רָאלק רעּבָא
 ןיא טלעטשעגניירַא דרַאניײד טָאה גרעּבסעדנַאל לדנעמ ןופ

 ייד טלטיטַאּב ױזַא טקנוּפ ."זנכשא תפשב הבותכ, -- לטיט

 איד רעדָא רתסא; ץרעה ףסוי ןּופ ליּפש-םירוּפ םעד דרַאנ

 אדרויפ --עטייווצ ,1828 עגַאלפיוא עטשרע) "דנעגוט עטנהאלעּב

 ,טקעלַאיד ןשידיי-שירעייב ןיא ןּבירשעג זיא סָאװ ,(4
 רואפ ל"גפ) "תוירבע תויתואבו היקנ זנכשא ןושלב אמארד,

 .יינשגייטש טיול ,(399 ,מּונ ,99 .ז ,ז"נרת ץרָאי-וינ ,"ריאמ

 644 ?םיריסח ןוֿפ רָאטַאיעט,

 5ב95 לארשי יר ןּופ ןּבירשעג ןעוועג "הדח-ברח, יד זיא ןרעד
 ,016 (4690010019119678?ט/ 461 ל"גפ) שטייד-שידיי ןיא

 .,עטססמ", /?יז/ןיװ 1905, אפ 262, ק. 152)

 ,123 .ז ז"כרת אסעדָא ,"הנוהכ רתֹּכ :ל*גפ (
 ןיא טניירפ:ןטּוג םּוצ ווירּב סרעגניטע המלש ;גנוקרעמַאּב

 ענײז ןיא קחצי ןּוז ןז רַאפ ךּודיש ַא ןנעװ ןילּבּול
 רעד ןיא יצ -- .518 .ז ,1925 עגליװ || דנאּב ,םיבתּכ
 -עצ רדנסּכלא ייּב ןכדש רעד ךױא ןעװעג טינ רּבחמ
 ? ןעמיוּב רעד

 ןהֹּכ םהרבא רעקידערּפ רעד טָאה השרד עקיזָאדיד (8
 תבוטל רּוׁשָארּב רעדנוזַאּב ַא ןיא ןּבעגעגסיורא םעדכָאנ ךיילג

 ןשיטילעארזיא-שטײד, םעײנ םעד ןּופ ןינּבהןרק םעד

 .רַאפ ,עיפַארגָאיּב ןייז ןיא טקירדעגּפָא ךיוא זיא יז ;'זיוהטעּב

 ,,ןבסז8מּבזמ 14סהח !זח 1 1ס016 :ףליהטָאג ןּוז ןייז ןּופ טסַאפ

 466 (4656210809/0/56ה388, 2800825!ץחסש 061

 ןּופ גנַאג רעקידרעטייוו רעד .59--39 ז, 1898-- 1 608

 ,גרעּבמעל ןיא ןסקָאדָאטרָא ןּוא םיליּכשמ יד ןשיװצ ףמַאק
 םידיסח יד יװ עטכישעג יד ןּוא רוטארעטיל-ןטעלפמַאּפ יד
 העזנוא ןופ ץּוהמ ןגיל -- ןענהּכ םהרבא טמסעגּפָא ןּבַאה

 .עידּוטש רעקיטציא

 ,מ טול טריטיצ ;ןטנעמּוקַאד-וויכ רַא רעגרעּבמעל (9

 ,432 .ן ,5 דנאּב ,"אניראטס איַאקסיערוועי,/ ןיא ןַאבַאלַאּב

 רעגרעּבמעל יד ןֹּופ קיטסירעטקאראכ רעד ּוצ דוסי סלַא

 ןטנָאמרעד סנַאּבַאלַאב .מ ץּוח ךיא ץּונאּב ןשינעטלעהרַאּפ

 ם6)2 7ץעססש ש 081וסעץֹו ךּוּב ןייז ךיוא לקיטרַא

 ,ר"יש תודלוּת -- דלפנרּב ןועמש :ךיוא עז .{.טטסוז 4

 ןּופ עיפַארגָאיּב עטנַאמרעדנּבױא יד ,ט"נרּת ןילרּב

 ײנ; רעד ןגעװ טעּברא סגרעּבנסײװ .8 ןּוא ןהֹּכ םהרבא

 ןיא "ןעיצילאג ןיא רּוטארעטיל-סגנורעלקפיוא רעשיערּבעה

 .(1913) 57 דנַאּב ,"טפירשסטאנָאמ, רעד

 ײנ .ש ןּופ "ןילּבּולּב םי .והיה תורוקל 'ס, ;ל"גפ (0

 :טנַא יד ךיוא ;װ"א 119 ,ו"א 95 ,12--4 .ז ,םיוּבנעס

 .ךּוּב סנַאּבַאלֲאּב .מ ןיא ךעלטיּפַאק עקידנכערּפש

 ןּוא 1919 ןילרעּב -- ,816 ./00605124+ טסמ { טסוות",

 .158 .ז ןּוא 126--123 .ז ,'הנוּהּכ רתֹּככ סמווברעדעצ



 אש ראטאיעס

 םירשסה
 ןיא

 טלייטעגנייא ןיטקא עיירד
 ן'רָאװ'ג טְליפשעג
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 "םידיסח ןיפ רָאטַאיעט, ןּופ טַאלּב-רעש סאד

 םער זָאנּבּוד ,ש .ּפָארּפ ןּופ טקנעשעג טּפירקסּונַאמ)
 .(טּומימסניא ןכעלטפאשנסיוװ ןשידיי





 ןיִרְצֹםַטַא 0

 לאומש 'ר
 םידיסח ) 'יעמש 'ר
 יַאטליה ףלָאװ

 ריטרעלקעגפיוא ילּבייל
 דניירפ ןייז לארשי 'ר
 ןירעקנעש ליריצ

 המלש

 לאיטלּפ

 רעשיסיר

 | לירעמש

 תרשמ

 ּםירוחב הבושי

 עדעווָאּפ :-
 ןעכַאז עטיג ענייש ראּפ א

 ןֶעכַאמ יצ ָאד ןהא ךיא ּבייה

 ןיוַאװ סיוא ראנ ךייא ליוו ךיא

 ןיזַא ןייז זימ שטנעמ רעד וַא

 ןעקירד ץרַאה ןיא ראנ זימ רע

 ףיקיק ןהא םידיסח איד ליװ רע זַא

 םיחוכיו ענַאפ אייווצ ןינעז ָאד

 םיחורי לאומש 'ר דיסח רעד סָאװ

 ןיז רעקיצנייא ס'השמ 'ר ן'ילבייל טימ טמיטש

 ,ןיװ ןיפ ריטרעלקעגפוא רעטסמענרַאפ רעד

 --------יס

 וש עטשרצ יל .י"פ םעניא עיצַארעמונ רעד טכערּפשטנַא טייז םייּב עיצַארעמּונ יד (*

 .(וביוא ?קיטרַא עז) המדקה עשיאערּבעה יד טמענרַאפ ךַאלטײס
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 טקא עטש הע איד

 ילבײל 'יעמש 'ר לאומש 'ר

 ץלעק ןיא לישרדמה תיב שידיסח ןיא
 ץלעב ןּופ םיחורי לאומש 'ר דיסח רעד ץטיז
 ןילוח ארמג ס"ש רעד ןיא ןארא טקיק ןיא
 ןיליפת ןיא תילט פא טשרעה טגייל רע
 עקארק ןיפ רחוס רעד - ףאזאליפ ילבייל
 הקוחה די םעד רעביא םהע ןעבענ טצטיז
 ןֵהֶא ןיבוא גיטסיל טיירב ץנַאג

 .ןֵהָאטיג ןֶהָא ךיוא ןיליפת ןיא תילט
 ןעדנילב םעד דיסח ןעטלַא םעד
 ןעדניציג רֶעטניא רָאג השעמ איד טָאה
 ןיכָאטשיג רעייז םהע טָאה ,ןֶהָא ןיבוא טצטיז ילבייל זַא
 ןיִכָארקיג איצ זיא ןיא ,ףיוא דניוושיג ךצז טבייה רע
 איירשיג ךעלרעדניוו ַא טימ ,ןילבייל איצ טיירש ןיא
 ןאיײװ !יוא ,איצ ךעמ ראנ רעה !ילבײל ראנ רעה
 קֶענ ַא טלעװ רעד ןיפ זיא סע ןיבעלח ןיוש
 קֶעװַא ןיילא ךעד טסגנערב איד !ראנ עז
 זעָאה ס'קידצ םעד סניִטַאט ןייד ןיצנַאג ןיפ
 סָעורא טנַאשיג ןיטצנעש םיצ איד טסָאה
 טנַאלרעֶב רעטצנעש רעד ןיזעװיג טסיב איד רָאנ
 דנַאנַאב ןיגעו יצ ךעד רעבליז ןיא דלָאג טימ
 !טַטַאל ַא סיפע איד טזיב ! ראנ עז טנַאה רעּבָא
 ןטאו ױזַא ןיגעװ עכילעזַא ןיא ןעמ טכירקרַאּפ איו
 םידיסח איד טשינ ריד ןיללעפעג סָאװ רַאפ גָאז אברדא
 םידורמ םיינע ךעבענ ןיננעז אייז עשטָאח !ראנ עז
 ט זיי ב ןיא טיקַאנ עקַאט
 זױה ַא ןא דמעה ַא ןהא
 םינצבק עכילרעדניוו עקַאט ןיא
 םינבר יד איצ טראפ אייז ןיפול
 םינרענ ןייק טשינ טַאל עכילרע ןידוי ענייש ץנַאג איצ
 ,םינפ תוזע םעד ןילארשי ןהא אקווד ךעד טסלַאה איד ןיא
 טנַאַה ןיבעל סיוא ױזַא רעמ רע לָאז !ילבייל וטסרֶעה
 דנַארפ ןייד ץטרַאה ןיצנַאג םעד טימ זיא רע ביוא
 סָאד ליהאמ םעד טימ ראנ רע טגָאז טָא
 תואָמר לליפ רע זיא גינייוועניא רעּבָא

 ןילייצרעד להיפ ױזַא טשינ רָאג ריד ןָאק ךיא !יוא 03 ;

 ןילייה טנָאקיג ךיד טלָאװ ,דוי רעטיג רעד ,טַאװ איו
 טטָאפש ַא ןֵהָא רָאג .תונמאנ ןַאמ ַאב ,רימ ביילג
 טטָאג ןיפלעה ראנ רימ לָאז ןיטייצ ערעסעב סיפע

 124 ז

 לארשי 'ּר

 טקנערביג תויאר עקרַאטש ענוזַא ריד ךיא טלָאװ
 טסָאה איד טַאװ איו ,ןיהעז רעד טשרצה טסלָאװ

 טקנַערטיג
 געט ןיא רהָאי ענוזַא טריפיג ּפָא טסָאה איד ױזַא איו
 .גָעוו ַאזַא ןיא רעטצניפ רעד ןיא ןיגנַאגיג ךעבעג טסיב
 תושרד ןייק טשינ גָאז ךיא !ךעמ טסנָאק איד ראנ
 ?תושממ ַא סיפע ןעד ךיא בָאה !ןעד ךיא ןיב סָאװ
 ןיגנַאל ַא טימ דוי רעטסָארפ ַא ראנ ךעד ןיב ךיא

 קַאדיצבַאל :
 -ָאד ַא רָאג ןיב ךיא ןענימ טסלָאז ןיגעוו טטעד ןיא

 .זרַאנ-"קארודנ קַאר
 ןיימיג ץנַאג ןיבעלח עקַאט ןיב ךיא ,ןיינ ,ןיינ
 ןייג גצװ סטָאג ןיא ןעמ זימ ןיגעװ טסעד ןיא
 ןיגערפ טשינ 'אישק ןייק רָאג ןעמ רהָאט טטָאג
 ןיגעװ עללא עננַאז ןיִא ןייג זימ שטנעמ רעד
 סנייא זיּב טרעדניצא ןיפ רימ טימ רָאנ סימש
 .סנייש סיפע רימ ןיפ ןירעה טרָאפ טסעװ
 רעגייז רעד טרעדניצא טלַאה להיפ איװ קיק ראנ
 ןיסעגרַאפ ךעז ןאק ןעמ ןיבעל ךע ןיראוו
 ןיסימש קצװַא ךיז לָאז ןעמ .סימש אזַא ַאּב

 רעגייטש ַא ןִהָא
 ןןענינ ןיא טשינ ראג ללָאז ןעמ ןיא

 ףיִסָע ןייג יצ ןיבָאה
 טכַאל ןיא רעגייז םעד םעד סיױרַא טמענ ילּבייל
 - !טכַאמ רהיא איו טעּפש יוזא טשינ ןיא סע !אינ
 ףיִלָע רעֶבלַאה רָאנ טשרעה לאומש 'ר טגָאז שעקאט
 זיב ָאד ןייז רעמ געמ ,השק טשינ זיא אינ

 ףילצווצ רעֶבלַאה
 העש עקיצנייא ענייא
 - הָאד ןימָאזרַאפ ךיז רימ געמ
 םהע ןיגעק ַא ךעז טלעטש ילבייל
 םעֶד ףיוא םהע טרעפנע ןיא
 ןיפיול רעייז טשינ ןעד טסייװ רעװ !ַע
 ןיפוק םייהא ייז ןיליװ הרוחס ליסיב
 םיתנעת עסורג שעקַאט ןיטרָאְד ןיטסַאּפ אייז
 םיתלט ןיא ךילמיירטש םייהא אייז ןיגנערב ןיגייק ַא
 ךלעג רַאפ סיפע רשפא טניימ רהיא רעֶבָא

 אימ טימ סיּפע ןיא
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 אייז ןיפעלש ךעלטנעה פשידיסח איד טימ ןיינ
 - איצ סִיפֶע

 סַאװ ץנַאג םינפ ןיא טרעװ לאומש 'ר
 סעכ סיורג טימ ןילבייל יצ טגָאז ןיא
 סרוקיּפַא עסיורג איד ראנ עזכרָאה
 תרומשמ םיצ ןייטש ףיוא רעיײז !ראנ עז
 אירפ ץנַאג רעטצניפ קָאטש
 איצ ךָאנ ןיננעז ןידָאל עללַא

 אייוצ רעבלַאה עקַאט רעטצניפ קאטש ןייז געמ סע ן25 .ז

 םעד ןירעה אייז דלַאב איו ןיגעוו טסעד ןיא
 איירק ןיִטשרֶע

 רעֶגעְרט רעד גנוי רעטסבערג רעד ןייז געמ

 רעגעליג ןייז ןיפ ףיוא ךיוא ךעז טפַאח
 ןיגָאלק סָאד ןיא ןינייװ סָאד !איײװ !יוא

 ןיגָאלש פאק םעד ןיא ,ןיא ןיּפרַאװ סָאד ןיא
 ןייויג סָאד ןיא לוק עכילרעמעי סָאד
 ןײטשרעד יײַאב רעד ןעד ןעק רעװ

 ןירעה יצ יצ תוצח ןיפ רֶעטרֶעוו אייווצ עקאט
 ןירָערט טימ רעכַאט עלליפ ןֵהֶא ןעמ טסיג
 לֶהָאמַא ןייג יצ ךעֶז טמיק ףוס םיצ

 לארשי עשופ יַאוַא יַאטליה יַאזַא
 יז סיוא ,סיוא רָאג ,ךיוא ךעז טכַאל ןיא
 - !איײג !איײג ?ארשי עשופ ַא טזיב !ןיבצלח

 טנעקרעד ןעמ ,ןילאומש 'ר טרעטנע ילבייל
 סעכ רעייא ןיא

 סַאפש ַא ןָא רָאג טנערב תודיסח עקילייה סָאד איו
 טרעהיג טשינ סנוזַא ךיא בָאה ןיגעװ טסעד ןיא רָאנ

 טרעפ ַאזַא דיסח רעֶטַאװ......ש רעֶטלַא ַאזַא זא

 טסייה סָאד ,לכש ןייז ךָאנ ןייג לָאז

 הטוש ַא ןיזעוויג
 .אטוח ןיא ,סרוקיפא ןיפיר ןעכָעלטיא לָאז סקינ צזַא

 ןיפ רענײא זַא ארמג רעד ןיא ןיניפיג ריפ

 טַאל עגילק יד

 ,טַאוו ץנַאג עקאט רעבא סימש ַא ןיבעגיג ךצז טָאה
 2רעֶלקיִג טָאה םיאנת יד ןיפ רענייא (לליה 'ר 26 1

 טאהיג ן'חישמ ןיוש ןיבָאה ןידי וא

 ןיִטַאצ ס'היקזח ןיא ךאנ

 טרעהיג סָאד ןיבָאה םימכח עקירעביא איד ןיא

 סָאװ אינ ,ןיגיװשיג םהע טרָאפ ןיבָאה ןיא

 9 ןיטַאטַאב סָאד ןָאק

 הרבס ןייז ךאנ גיניימ ס'מבמר םעד גילדָאּפ

 הרפכ ןעבָאה יצ ו"ח טפרַאדעג לליה 'ר טָאה

 ןישיויצ םהע ןעמ טָאה ױזַא איוו אינ

 ןימיניג ןארַא םיאנת יד

 ךל יתאבה רשא הֹּלֹא הנמאנ יצטנ יכ םויה ךיתדגה !םיענ ארוק 4

 לתפטק היר ינשוש הגספה שארמ םש ,יתילע הרהה ילע ,המה ינורגמ אל
 ,(א"מ םירקע}

 ןיפ רָאטַאיצט
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 652 םידיסח

 ןיא ןיוש ןיא חישמ זַא ,טגָאז רע זַא
 -- ןימיקיג ןיטַאצ ת'היקזח

 תואצמה ערעדנַא טימ ןירצפנערַאּפ ןיליוו לײטַא ןיא
 .סָאד טכַארטיג טשינ ראג טָאה לליה 'ר זַא ןיגָאז ןיא
 טזיוויג טיג ץנַאג רע טָאה סָאד ןימיק זימ חישמ זַא
 ,'חישמ ףיוא ןייז ןיללָאז םיקוספ איד רָאנ

 ,טזילגעג טשינ רע טָאה
 רימ ןירָאװ ,ןייז טשינ ױזַא ןעק סע רעבָא

 ארמג רעד ןיא ןיניפיג
 ןלליה 'ר טרעפנעיג ןיּכָאה םיאנת איד

 --הירמ 'יל ארש
 / טשינ סָאד טָאה ןלליה .ר ,ןייז זימ ראנ

 ןַארַא ּפָאק ןיא טנעקיג
 רקִיע ןייא אקווד לָאז חישמה תאיב זַא

 ןייז םירקע איד ןיפ
 טַאהיג רהע טָאה ןיגעװ טסעד ןיא רָאנ

 הנומא עקרַאטש ַא
 דייש ןישיוויצ א ןהָא ,םלועה שודיח טימ ךַאלג

 הגיש םוש ַא ןָא
 ןעיַאמ געװ םעד ליװ רענייא איו ױזַא טקנופ
 ןיאמ שי טשינ זיא םלועה שודיח זַא גָאז ןיא
 יד ןיפ סנייא ןיא ךעד טניקיל רע עשטָאה

 ןֶעכַאז עסורג ץנַאג
 ןייק רַאפ טרָאּפ םהע ןעמ רהָאט ,ןיגעוו טסעד ןיא

 ןֶעכַאמ טשינ רפוכ
 ןירֶעװרַאפ טשינ שטנעמ םעד ןָאק ןעמ ןירָאװ
 ,ןירעלקרעד לכש ןיטושפ ןייז טימ ליװ רע זַא
 םירק געוו םעד ןיא טייג רע רעװ ,וליפַא זיא ןיימ ךָאנ
 םירפ רָאג זיא רע יִּבַא ,םיטשפ עטכעלש טנירעל רע
 טרֶעלקרֶעד רע טָאה לכש ןעכילרע םעד טימ
 טרָעװ להיפ ױזַא טקניפ סָאד זיא
 תורובג ענאז שזַאװַאב רעגייא איו
 -- תוריקח עשיפָאזיליפ עסורג איד טימ
 (2 סיז רעקיצ ןינעז רעטרעוו ס'ךלמה המלש איו טעז
 סימש ןיטסָארּפ ןייז טימ ראג שטנעמ רעשירענ ַא זַא
 ךַאז עניילק ַא טימ ראג עקאט ,ןקידניז ךיוא ןעק
 - ךַאסַא טסימש שטנעמ רעה ןעװ !סָאד זיא ןעװ
 ,תוצח רעייז ןיפ תויאר ראנ רימ טגנערב רהיא

 ןעכַאמ רהָאלק ךייא לצװ ךצ

 ןצד טסייװ רעװ ?היאר ַא ןיזעוויג סָאד טסײה
 ןעכַאז עשירזממ ערייז טשיג

 תוצח םעד ןענײמ אייז זַא טניימ רהיא !לאומש "ר
 ןעניפע יצ ןצניימ ,ךעלמידיסח ערעזניא ,ןיינ

 טָאלש םעד

 ּהכ דע ,עשפ ?דחי א9 םירבד בורב ותמכחב רמא המלש 6

 קמואמ יתערג אל יכ ןיבת זא קרפה ?כ תֶא רובעת ,םולשב ידידי אבת

 יהרפסא יתצדי רשא
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 רענייק זַא אירפ רעד ןיא אייז ןעניימ
 ןיהְעַז טשינ טצװ

 הכאלמ ַָעבָארג איד ָאד טעװ !זיא סֶע ןעװ

 ןטהתשִיג ןקנַאק
 אייז ףיוא רעבָא ךצז טייטשרַאפ ןעמ טסיזעמ ןיינ
 אייװ ןיא דניו אייז זיא סע .טיג אייז טיה ןעמ
 סֵיַאטליה סיבַארד עללַא ןיננעז אייז רימ טֿביײלג
 ,תויאר םוש ןייק אייז ןיפ טשינ רימ טגנערב
 ,תֹויַוַה ָעללַא ערייז טימ ,אייז טשינ ןעד ןעק רעװ
 טשינ ןיסייװ ןיגנוי עבָארג ןיננעז ךייא גָאז ךע

 ,-תויח רעייז ןיפ
 טימ טסקידניז יַאטליה לאומש 'ר טיירש !יוא

 דייר ענַאד
 ךיירפ ןיא החמש

-.+= 

 ארובה תדובע ןהיט אייז
 ארומ טימ .ןיא המיא טימ
 טרָעװ טשינ תונמאנב ןיבעלח טזיב
 טרֶע יד ןיגָארט ךעד לָאז סֶע

 ןיקיט סָאד זיא ,ןַארַא הוקמ ןיא ןיפיול סָאד !יוא
 ןיקיק ערשכ סָאד ןיא ןייז קדוב סָאד
 תונוכו תובשהמ ערייז ןיפ טסימש רעװ
 תונמאנ ןַאמ ַאב ריד ךיא גָאז !איד טסרעה
 ןילהָאמ ןיללעװ ךַאסַא ָאד ריד ךֶע ללָאז סָאװ
 ןילָאצַאב יצ טשינ סָאד טָאה תוכלמ ןייק רוציקב
 םינושארה םידיסח איד איו םיא ןעייג יז זַא טסימש רעוו
 ,טכַארטרַאפ קרַאטש ץנַאג ןיִטיִברַא ןיא

 םינוילע תומָלוע איד ןיא
 ןל'הומ) ליכיימ רעזניא ןיילק יאדװַא זיא םעד איצ
 לכש םעד טימ ןייז גישמ טשינ סָאד רימ ןאק ץטניא
 ןגױא ענַאמ ןיפ סיױִרַא רימ אייג יַאטליה יד !וא
 ענַאד עללַא סָאװ יצ ןײללַא איד הצז

 ,--ןיגיוט תומכח
 טייה רעטניזיג ךַא רהיא טייג ןיבעלח טכַאל ילבייל
 טײקשירַאנ סָאד ָאי טביילג ןיגעװ טענַאמ ןיפ
 ןעבייה ןהֶא טשינ ראג ליװ !ךעי ךָאנ
 ןעביילג ןיטײקשירַאנ עללַא איד ןיללעװ יצ
 סיקיטש ערייז טשינ ןעד טסייו רעװ !יוא
 סיקילװ ןינעז איז זַא להָאמַא ךָאנ ךַא גָאז ךע
 ךעלדיינק יד רָאנ הדגה איד טשינ ןיניימ ייז
 - .ג.... ענייש אייוצ קַאּפ טָאה רעדעב רעד
 ןעסיש וצ רעיַאפ טימ ןֶהָא ָאד טבײה לאומש 'ר
 ןיסימש קרַאטש רֶעדינַא ָאד ךעז טלַעטש ןיא
 רעזניא זא ,טרַאװ ,טרַאװ ןילבייל יצ טגָאז ןיא

 ןַאז טעװ ןיליוװ ס'ניבער
 טניה ַא ןיא ןירעװ לגלוגמ ךָאנ איד טסעװ

 ןַארַא ריִזֲח ַא ןיא רֵעדוא
 ןידַאל םירוסי ליסיבַא טשרעה רעד טסעװ איד
 ןידַאנש שיילפ סָאד ריד ריפ ןעמ טצװ ,סַאװ קיטש

 ַא רַאפ סָאװ טימ !ראנ עז

 טידיסח ןיפ רָאטַאיעט
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 ןַיטַעב ןידוי עטטיג איד יצ ןיזימ ךֶעד טסעו
 טשינ איד טסעװ ללעװש איד רֶעבָא

 ןיטערטרַעביא ןינעק
 ןירָעה יצ ךֶעד אייז ןיללעוו ְךֶעֹג ױזַא טשינ

 ןירעקמיא ריד יצ ךעז ןעמ טעװ ףכית טשינ
 טסיריג ךימ בָאה ךיא סָאװ הטרח רָאנ בָאה ךע

 טסימשעג םילָבַה ראג ריד טימ רעהַא זיב בָאה ךיא
 טינ רשפא טסניימ ,קיריצ רעדיוו רָאנ
 טיג ץנַאג תונמאנב ןיִבעלה זיא סע

 םיסרוקיפא עסורג ענוזַא ןינעק יצ

 .םיתרשמ עמַאס ןיגנוי רעדאנש
 ןיילַא ןיגױא ענַאד טימ איד קיק

 ןייטש רעֶלנֶע ןיא ןיציז רעקנֶע

 טקַאהיג ּפָא תואיפ ןיא סיטיפאק איד

 טקאפיג ןהא םילבה טימ להיפ פעק איד
 תורבע עבָארג איד ןיפ טסימש רצװ ןיא

 ,תוריח ךרד עקאט ןיפוא ראג ךעד זיא

 עֶנייֵמיִג איד םידיסח ליסיב עז עז ןיא

 יָנַרוּמ ירומ ַא רעכעלטיא ןידוי עכילרצ עלַא ןענעז
 אילפ םעד ןיא ןערב םעד ראנ עז
 איצ קַאז ןיליפת םוצ ןיפול יצ סָאד
 דנַאװ חרזמ רעד ףיוא ןייטש סָאד

 דנַאה רעד ףיא ןיליפת יד ןעגייל סָאד
 תוכרעמו תונברק איד ןיּפ טסימש רעװ

 תוכרב עללַא יד ךיוה ןיגָאז סָאד ןיא
 תונווכ עקילייה איד ןיא

 תוננרו תולוק עכילָעזַא טימ

 ןֶעיַארש סָאד ןיא ןיגניז סָאד

 ,- ןִיַע עגרב ארובה תדובע ןהיט סָאד

 אייז יצ איצ ךיוא טייג רֶענַאהינ 'יעמש "ר

 אליווצ רעבלַאה ןעגָאלשיג טָאה רעגייז רעד
 טרָעָאװק עלליפא תודיסה ןַאז טימ ךיוא

 טרָעָאב רעד אב טעלגא אד ךצז טיג ןיא

 ריד טמיק סָאװ !לאומש ,ן'לאומש 'ר יצ טגָאז ןיא

 1סיורעד
 ןילעטש ןעד ןעמ ןעק ,לכש טימ ראנ אייטשרַאפ

 זָעיֹוה א
 טנעה ןֵהָא תוכאלמ לעב טימ
 טנעמַאדיפ ןעטַיג ַא ןֶהֶָא ןיא

 םהע איד טסליו יױזַא איו ,ױזַא ךיוא זיא ָאד

 ז ןיגָאז רסומ
 רּסומ ןייק טשינ ןעק ץרַאה ןַאז טסעז איד זַא

 ןיגָארטרַעד
 דייר ענַאד טסיזעמ סױרַא איד טספרַאװ סָאװ
 ךַײל עסורג ַא ,הרצ ַא זיא רע טסעז איד זַא
 טרעשַאב ןַאז י"שה ןיפ םֶהָצ לָאז סע ןצװ

 ןיניפיג ןינעק ץטיג סיפע לָאז רע

 טרעהיג ץניא ןיפ ףיכית ָאד ךעד רע טלָאװ
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 -ךיניז עטיג ןיא ,געװ רעטיג ַא זיא סע סיכילעוו
 ןַאמ ךעד זיא סָאד לאומש "ר טגָאז !איד טסרעה

 איירשעג
 הָעש 8 ןיפ ןיוש ,םהע טימ ךעד ךיא סימש סָאד

 אייווצ
 ץטניא ןירעה לָאז רע טסימש רעװ ַאב ַאב ַאב
 ץטגיק יד ןיזיויג ףיכת םהע ךיא טלָאװ
 אֶָבֹה םלוע טַאהעג ףיכת טלָאװ רע זַא
 אֶבָרִדאו אברדא !טשינ סָאװ רַאפ עקַאט ןירָאװ

 קיטש ץטניק עיִתֹמֲא סָאד טשרעה טלָאװ סָאד 1221
 ןיהצוויג

 טשינ גנַאל ץנַאג ןיוש ןעמ טָאה טּפעשיג ַאזַא
 .ןיהָעזיג

 להיפ ױזַא ריד ןעק ךע !ילביײל איד טסרעה
 ןיגָאז סױרַא טשינ

 קידצ םיצ ךעבענ ךעז ןימיק תומשנ יד ןעוו

 ןיגָאלק :
 אימ סיורג ןיטרָאד ךעבענ ןיבָאה אייז
 איר טשינ ךיוא םנהיג ןיא אייז טזָאל ןעמ
 ןייז הלֲעמ אייז ןיזימ םיקידצ עללַא יד
 ןארַא ןדע ןג ןיא תומשנ יד ןעייג ךאנ רעד
 'יעמש 'ר דיסח ןיטלַא םעד גערפ !ילבייל איד טסעז
 ןיביילג םָע געמ ןעמ ,רענגיִל ןייק טשינ זיא רע

 יאר א ןָא
 םיסינ עללַא איד ןיא ןיוש ךעד טצװ רע

 ןיכַאמ רָהָאלק
 ןיטסילג טשינ ןיוש ריד ךֶעז טעװ סע

 .- ןיִכַאל יצ םידיסח סיוא
 ןַא טשיג ןעד ץטע טסייװ אייז טרעפנע ילבייפ

 תורות ַערֶעיא
 ןיכַאמ ןירעװ לגלוגמ זימ שטנעמ רעד זַא רשאב

 תורומ ןייק טשינ רימ

 (3 סיוא ןעזייו םימכח יד איוו גילדָאּפ ןירָאװ
 סױרַא שטנעמ ןיפ טײג איז עֶׁשטָאה המשנ יד זא
 ןיללעטש עניגײא רעייז ףיוא טרָאפ אייז ןָעבַאלב
 ןללֶעפיג זיא סותיּבו קודצ איו ױזַא טשינ

 םעד טָאה איז ןעו ,רָאנ טבֶעל המשנ יד זַא
 טנָעמַאדניפ

 סֶעָאה ַא יו טקניפ .ףוג ןיא זיא איז ןעוו
 טנֶעװ טימ

 טייטש סע ןמז לֹכ סֶעָאה רָאנ סָאד טסיײה

 טיירּפש איצ ןירעװ טנעו ריפ איד זַא רֶעבֶא

 לודג עו ןטקמ יכ ןוילע לאל ידי יתומירה !רקי דידי 6

 8 *ד רמאמ םירקעהב) םאצמת ךכחל םימיענח הלאה םירבדה הלנא ך

 תושפנש ורמאיש הזמ קוחר רֹתֹויהּו ורמאב וירבד המש הארו ט*כ

 .(-- "עדוי םשהו ,םײח ילעב תופוגב תולגלגתמ םישנאה

 עטסָארפ ראנ זעָאה טשינ ןיֹוש סָאד טסייה 132 .ז
 (4 רענייטש

 עמַאס טבַאלב רֶע טברַאטש שטנעמ רעד זַא יװַא
 רֶענייב

 ?ףֹוג םעד איד טסָאה יװ ?המשנ איד ןיש זיא איװ
 טייג המשנ יד ןיא ןיגיל ָאד טביילב ףּוג רעד

 .ףיױרַא טשינ
 תועט רעצנַאג רעיײז ןיזעװיג ךעבענ זיא סָאד
 סָאד טשינ רָאג רימ ןיביײלג ןידוי ץטניא רעבָא
 ןיפ לכש רעלדייא ַא זיא המשנ איד !;ןעד איװ

 ןימיניג טטָאג
 ףוג ןיא איז זיא הריחב לעב ַא ןירעװ לָאז

 ןימיקיג ןארט

 הבר תישארב שרדמ ןיא טיג ליװ ןעמ זַא ןירָאװ
 ןיקיק ןצרַא

 טלָאװיג ןיבָאה םיכאלמ איד זַא ןיהעז ןעמ טעװ
 ןיקיב שטנעמ םוצ ךעז

 הלעמ עסורג ַא שטנעמ ַא ןיא ןיבָאה אייז לייוו
 ,- ןיהעזרעד

 ןיא ףוג ןיא ןיוש זיא המשנ איד זַא טנַאה אינ
 ןיהְעוויִג להָאמ

 טשינ ןיוש איז זיא סױרַא ףוג םעד ןיפ ןיא
 רֶעסֶערג ןיגנַאגיג

 ןייעװ ןעד איז טעװ !ןייז ָאד טעװ סָאװ אינ
 ?רעסעב להָאמַא ךאנ ָאד

 ןידֲער ןַא ױזַא ךאנ ןיללעװ רימ לָאז ךיא טרפב
 דניק ק איװ רֹאג

 ריזח ַא ןיא ןַאר לגלוגמ טרעװ המשנ יד זַא

 דניה ַא ןיא רֶעדוא
 םיתועט עסורג יאדוא ןיא סָאד
 םיתוטש ענוזא ןיביילג טשינ ןעק ךע
 ןוקמיּת עלל8 ןיא טציז סָאװ טטָאג רעסורג רעד
 ןילמיטראפ ןילעװ המשנ עקיליה איד ךעבענ לאז

 ענוזַא ןיא ןירעװ יצ לגלוגמ ךָאנ טרפב ןיא 124 ,ז
 רֶעטרֶע עֶסיִמ

 ןַידִער טשינ ךעז ןעזאל סע .ןייז טשינ ןעק סֶע
 ,- רעטרעװ איד

 ךַאפ ןייא טסימשיג פא טשרעה רימ ןיבָאה סָאד
 ךַאז רעזניא יצ ןײג קיריצ רעדיװ ראנ רעממָאל רָאנ
 דיסח רעד רשאב תויאר רימ טגנערּב ץטע

 טכֶענ ןיא געט טנייו
 רע זיא ?ןינייװ טשינ ןעד רע לָאז סָאװ רַאפ

 {טכעריג טשינ ןעד

 יי

 -בדה אצמתו ךכרד חטבל ךלֹת זא ךיתיוצ רשאכ רומשת םא (*

 ץילמה ברהמ תודמה רפס ,(? רפסב) ירפסב םג הלאה םיקותמה םיר

 ךיחל וקתמי הּפו .(6ג ףיעס א"פ) ה"הלצז לוײװ ץריה ו"הכ ראופמה

 ירש ולאונ המ, הלאה  םישנאה לע רישב רש רשא ,םימיענה ויתוריש

 ,- הונמ אצמתו הלאה תומוקמב ארק .תראפת יריש ורפסּב *ןעוצ
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 ןָא ןינָאמרעד יצ ןהָא ךעז טבייה רפ סנייא
 רעדניק קילַאקעיּפ ךַאז

 רע לָאז אינ תובוח ילעב איד ןָא רעדיװ ןיא
 ןרעדניוװ ַא זיא סָאד ?ןעיירפ ךעז

 גָאט ןיא רַהָאי ענַאז ךאנ ןינייוװ ךעבענ געמ רע
 איד ךעבענ סָאד רע טָאה גינייוו ןירָאװ

 .- גָאלק ַערֲעטצניּפ

 לארשי 'ר ןייג יצ ןַארַא טמיק סימש רעייז ןעטימ ןיא

 ךעז טמָאז רע סָאװ רַאפ ן'ילבייל טגערפ ןיא
 ,להָאמ עללַא איו ןיימ

 טימ ןילארשי 'ר השעמ איד טלייצרעד ילבייל
 רעטכעליג סיורג ַא

 ?רהיא טגָאז איװ אינ םהע טגערפ ןיא
 1 רַעטכַערג זיא רעו

 טימ ןיסימש יצ טזילגיג סָאד ךעז טָאה רימ

 תורצ עכילעזַא

 טימ רהיא טסימש רעייז טעב ךיא !לארשי 'ר
 תורבס סיּפע אייז

 ןיגָאז רֶעפרֶעַד ךיא ךע לעװ סָאד רָאנ
 ןיגָאלש רַאפ ןיבעלח ןיטיה ךַא טלָאז רהיא

 ןיגנוי ַעבָארג עכילעזַא ַאב ןירָאװ
 ןיגנירדיג טשינ רָאג ןיבעלח זיא

 ןיגיוט טַאל איד יצ טיג ץנַאג ךעז זימ ןעמ
 ןיגיוא יד ןיסַאר סוא קנירג ץנאג ןיננעק אייז ןירָאװ

 ןינײל ןייש ַא טזילגיג ָאד ךעז טָאה רימ !אינ

 - ןינײטשרַאפ ראג עללַא איד ָאד ךעמ ןיליװ אייז
 ןעגָאז איצ ן'ילבייל יצ ןהָא טבייה לארשי 'ר/

 ןיגָאלש רַאפ ארומ ןייק טשינ בָאה ךיא יע

 גיניימ רעייז איד טסייװ איװ !טַא !ילבייל איד

 גיגייװ ךאנ זיא טקָאזיג ָאד טסָאה סָאװ ץטלַא סָאד
 ןיניימ ךעלמידיסח איד סָאװ טשינ ןעד טסייו רעװ

 ןינייװ קראטש רעיײז טימ ןיא ןיגָאלק רעייז טימ
 ןיגנערב דלעג אייז טעװ ןעמ ןיניימ אייז

 ןיגנַעה ןֵהָא ךעלברעק אייז טעװ רעכעלטיא

 ןיטַאלַאּב להָאמַא טרעהיג טָאה ץטע איו ױזַא

 ץנַאג ןיפ ןיוש ןיפָארטיג ךעז טָאה השעמ איד
 ,ןיטַאצ עגנַאל

 טַאװ ץנַאג ןיפ חרא ַא ןימיקיג להָאמַא ךעז זיא סע
 ןיפ שטנעמ רעכעלטנירָא ןייא עקַאט רעצבא

 טַאל עגייש
 טכַארביג טימ ךעז טימ רהע טָאה ךילברעק ליסיבא

 ןיש טעּפש ץיטַארפ ןימיקיג רעבָא זיא סע
 טכַאנ רַאפ

 ןיגיל קעװַא ךעז ןיפ דלעג סָאד טלָאװיג טָאה רע
 רע טֶעֶז רעד ,לליש רעד יצ ךעז רע טייג ָאד

 ןיגייק 8

 ןיגוביג ןַא ליִדיִסֲחַא ךעבענ ךעז טייטש

 ןיגוא איד ןיבוהיג ףיוא ךעבענ טָאג יצ

 58 םידיסח ןיפ רָאטַאיעט

 תולוק עכילעזַא טימ טנייוויג ןיא 126 .ז

 137 ז

 תלוכיה לעב םעד יצ טָאג יצ
 ןירערט עסייה טימ ןיטָאגיג ךעבענ ןיא
 .ןירֶעה יצ יצ תונמהר ַא ןיזעװיג עזַא זיא סע
 ךלֲעװ ַא טניפעיג ךעבענ ךצז טָאה חוא םעד
 דלֲעְג ליסיב עצנַאג סָאד ךעג ָאד טפַאח רע
 ןיטלַאה יצ דיסח םעד סָאד טיג ןיא

 ןיטלַאהַאב איצ תבש רעביא :יבַא

 ןיבעל קיבייא דיסח רענייש רעד ױזַא לָאז
 ,ןיבעג פא דלעג סָאד טלָאװיג טָאה רע ביוא
 הדיח ַא ראנ רימ זיא סָאד טָא
 הדנה ןב דזממ אזא בנג ַאט
 ןיכַאמ רענ םוצ ןיללעו שטנעמ ןיכעלטיא לָאז
 ןיכַאל סיוא ןיכעלטיא סיוא רָאג ךעז לָאז ןיא

 אייז ןינעז ױזַא דיסח רעד איו ױזַא !וטסרעה

 עללַא

 הָלֵח ַא טימ ןיפנָארב קנירט ַא ראנ אייז ביג
 ּפָא סינישעק איד ריד אייז ןיללעוו ,טשינ זַא

 ןידַאנש
 ךאנ ךעלמידיסח איד ןיפ עללַא רימ ןיזימ ױזַא

 +-- ןיִדָאל
 ןײג רֶעסֶעב רַעממָאל םיק ילבייל ןיבעלח

 ןיִריצַאּפש
 סיקשיק איד אייז טימ ָאד ךעז רעמ לעװ סָאװ

 ןיריר

 רֶעיַאט ץנַעג זיא דנוויג רָעזניא ןיבעלח

 .- רָעיַארד ַא רַאפ טשינ ןעמ טפיוק דנוזיג ןייק
 ןיטַאט ןישיקרעט עקליל ַא ןהָא ךעז טגייל ילבייל
 ןיִהַא טכעל ן'בלה םוצ ןירעכייררַאפ ךעז טײג ןיא
 ןייג קֵעװַא סעקַאדיײל איד ןיפ טשינ אקווד ליװ ןיא
 .- ןייטש ליסיבַא ךאנ ָאד אייז טימ שעקַאט ראנ
 ןירָאצ ןעסורג ןיא ןַארַא טמיק 'יעמש 'ר
 ןירָאװיג עגושמ עגר ןייא ןיא ריש ָאד זיא רע
 איד טסיב גָאז !ילבייל ,ןילבייל יצ טיירש ןיא

 ?טכצרג
 ןבלה ַא ַאב ןירעֶכייררַאפ ריד איד טזימ אקווד

 טכצל
 סױרַא טנַאַׁש יאטליה רעניפיירט רעד !ראנ צז

 ריד ןיפ
 ןירעֶכייררַאפ יצ ריד איד טזיב קנַארק !שטַאט סָאװ

 ריפַאפ טימ
 ןיגוא ענַאד רַאפ ָאד ךעד טגיל טָא
 ןיגוב עצנַאג ףיניפ ריפַאּפ
 וטסָאה ריפַאפ ליציפ ַא ןינַאד ןיפ ןיסַאר יצ ּפָא

 תיִחְדַק סָאד
 -ןסיצַכָהל יצ ָאד ןהיט עללַא ץטניא איד טזימ אקווד

 ןֶעיַאה ָאד ריד טימ ךעמ ךיא לָאז סָאװ
 ןִיעֶמְש 'ר יצ רעטכעליג ַא טימ ילבייל טגָאז
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 גנוי רעבָארג ַא טנעז רהיא זַא גידליש זיא רצוו
 גנוצ יד ןיקַעטש ןַאוא רהיא טזימ םידָעמיִא
 ןיב ַא עקלַאפ ַא ןיפ ןיקעל ּפֶא ןיא

 {ןימ רהיא טנאק סָאװ !טגָאז רעטאוו רעבָא

 !רענַאהיג 'יעמש "ר !דיסח רעטלַא רהיא טרצה
 רענאוו אזַא טנעז רהיא זַא טביילגיג טשינ בָאה ךצ
 םֵח ַאזַא דיסח רעסורג ַאזַא זיא יװ
 םּתסה ןמ טשינ ןֶעד רהיא טסייװ סנייא
 םַאלפ רעד טכעל םעד ןיפ זַא

 םַגֹל םעט ןתונ ַא ראנ זיא
 טכענ ָעללַא סָאװ רַאפ ,רימ גָאז ערעדנַא סע ןיא
 טכעל א .ַאב ןינרעל ךעז שטנעמ רעדעי געמ
 ןידנאהראפ זיא יװ ? רוסא זיא תבש םיא ראנ

 - הרות יװ סרעסעב

 םימכח יד ןיבָאה ן'ילאעמשי 'ר ךראד ראנ
 5 ארומ טַאהיג

 הרזג איד שטנעמ רעדעי ףיוא טכַאמיג ןיבָאה ןיא
 יצ קנירג ןימיק טשינ לָאז שטנעמ רעד ידּכ

 ,הרבע רעד
 ןיהעז ךעמ לעװ ךיא זַא ,ױזַא ךיוא ָאד טנַאה

 ןיסאלפ יצ
 ליקיטש ַא עקליל רעד יצ אקװװד ראנ ןיא

 ןיטַאר פָא ריפַאפ
 .רוסא ךרוצל אלש רבד ַא ךעד זיא ט"וי םיא ןיא

 רימ גיוט סָאװ טנַאה אינ
 לעװ ךיא זַא הרבע 8 ךאנ רעד ןיבָאה לָאז ךצ

 ריעַאפ ליקיטש ַא ןיסַאר ּפָא
 תורבע עטסיזעמ רימ גיוט סָאװ

 .- תורירב אײלַא ערעדנַא ּבָאה ךיא זַא

 טלָאז ץטע ךייא ךיא טעב ןֶהָא להָאמ טנַאה ןיפ

 ןיִכַאװ ךצמ

 סרעייא טשינ ןיב ךעי זַא ןײלַא טעז ץטע ןירָאװ |

 ןבפ

 - ןיכַאלג
 ןילאומש 'ר טימ 'יעמש 'ר טגָאז אינ
 ןיליפש גנַאל ָאד ךצז רעמלעװ סָאװ

 טשינ טסגָאז איד ןיניקיל טשינ רעממעק רימ
 טכעלש

 !טכַערג ןיזעוויג איד טזיב גָאז ,רַעֹּפ רעד רֶעבָא
 ךעמ ליוו ךיא .גיניג ןיוש ןיוש טרעטציה רָאנ

 ןיסַאר טשינ ןיימ ןיוש
 םיק ץטיג סיפע ןירעה ןילעװ טסעװ זַא

 .-!!ןיסַאבנָא ךאנ ןעייג יצ
 ,םיהַא ךעז ןעיײג ןיילארשי "ר טימ ילבייל

 ןילאומש 'ר יצ 'יעמש "ר טגָאז

 ןב לאעמשי 'ר מא '"'הטי אמש נה רואל ארקי אל , 65

 המכ רמא ,תוטהל שקיבו ארק תחא םעפ .הטא אלו ארקא ונא ,עשילא

 ,(ג"י ףד 'א 'פ תבש) רנה רואל ארקי אל םירמוא ויהש םימכח ירבד םילודג
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 ףךאנ טסייו ריא !רָאנ טרעה !לאומש 'ּר
 ?ןיליש יד ןיפ טשינ רָאג

 ןיבוהיג ?ןֶהָא טלעמינַא ךימ בָאה ךע !יוא
 ןיגערפ יצ ךָאנ

 ,טגָאזיג רימ ןעמ טָאה יא סָאד סָאװ
 ןיגָעװ סרעדניק ןיפ זיא סָאד זַא

 טלעטשיג רופַאק עיזַא רימ ךצז טָאה סע !יוא
 רֶעָאה יד

 ךָאנ ןיגָאלק ץניא רעמלצוו גינייװ ןירָאװ

 עֶהָאי ערצזנוא
 ?טשינ רָאג טסייװ רהיא ?שודיח ַא רימ זיא סע

 ןיליטש רעניבראק סָאד טפיו ןצמ
 .ךעז טכאד רימ שרעדנַא ראג ןיפיר ליטא

 ןיליש רֶעניבַאר רָאג טשינ ביוא

 סָאד באה ךיא .סָאד טסייװ רָהָאיַאצרַאװש רעד
 ןירעה טלָאװיג טשינ ראג

 סַאג ןיא רימ ךיא אייג טלעמינַא רָאנ

 ןץירעב דיסח רעזניא טימ
 טלייצרעד ןעמ ןיא סַאג ןיא לידער א רעמ הָעז

 דוס םעד
 ןיליש ענוזַא ףיוא טלעטש ןעמ זַא רשאב

 .דָארב טהאטש רעד ןיא

 קרַאמ ןיא ליסיבַא רעטַאװ ךעז רימ ןעייג

 קרַאטש ץנַאג ךיוה טפעשיג סָאד ןיוש רימ רעה
 קנַאלק ַא טלעװ רעד ףיוא ןיוש טָאה סֶע

 קנַאג ןירעטיב רעייז טיג ץנַאג ןיוש טסייװ עמ

 ןירידנאמ עצרַאװש טימ ןייג אייז ןיללעוו סיפע

 ףייר עטור ַא סיפע רענלעק איד ַאב ןיא
 ןיריפ ךעבענ אייז ןעמ טעװ עטַאװיק'שיוג עמַאס

 :- ףײה איד ןיפ ןיטנעדרטשק איד איוו ױזַא טקניפ
 ץלעב ןיפ להָאמַא רימ ןיב ךעי !רהיא טרעה

 ןיִגנַאגיג דָארב ןייק
 סָעציײלפ יד ףיוא ליקעפ סָאד רעגייטש ןַאמ איװ ױזַא

 תודיסח ןיא טרעלקרַאפ ָאד רימ אייג ךצי
 תוצע סיפע

 ןיציקעלב סיפע ןיטַאװ רעד ןיפ סיפע ךע רעה
 ןיגנַאזיג סיפע ןיא

 יצ רעטנענ א"ײג ןיא טשינ ךעמ להָאפ ךעי
 לליש רעד איצ

 ךעז טרעדיר סע .ןעיארש ןיפַאלק סיפע ךע רעה
 ,ללימ ַא ןיא איוו

 סיפע ְךֶע רעה ּרָעדינַא רעבָא ךעמ לעטש ךעי
 ַעװ עח עב ַא

 ,איצ רעטנענ ךאנ רעדיו ררעמ אייג ךצי
 ַעז ַעֹג ַײד רעדיװ ךע רעה

 עװטציקסַאפ ַאזַא סיפע תללוה עכילעזַא סיפע
 סָאד אייז גוט סָאװ !טשינ רָאג סייוו ךצי

 ּו עווטצימָעלַאב



 62 םידיסח ןיֿפ רָאטַאיצט 64

 סיפע ץניא ַאב איװ ױוזַא ןַאַז ישטָאח לָאז סע
 תושממ ַא

 ךייא גָאז ךע גנילצילפ !סָאװ !ןָעװ איו טא
 ,תושלח ראג

 ךאא ןיִגָאז ָאד לע ךעי סָאװ רהיא טרֶעה ראנ
 ךַאלג ץנַאג רַאפ ןיבעלח סָאד טלעפעג רימ
 רענלעק עטיור טימ ענשימַא אייז טריפ ןעמ
 ןימענ קֶעװַא רעֶטעֶּפש אייז טעװ ןעמ ןירָאװ

 רענלָעז רַאפ
 ןיבָאה סָאד ןיללעװ גָאלק ַא רַאפ סָאװ !יוא

 רעטעפ ערייז
 ליסיבַא ןעד ןיפלעה ןיננעק אייז טעװ רֶעֹוו ראג

 ,רעטעּפש
 ןיטכענ ךאנ בָאה ךע ,םהע טרעפטנע לאומש 'ּר

 טכַאנ ַאב
 םֹולָׁש דיסח רעֶזניא ןיפ טרעהיג סָאד בָאה ךיא ןעוו
 םֹולָה ןיא איו יוזא אמלעב הרבהב עקַאט ראנ רעבָא
 טכַארטיג רָאנ ױזַא ךיוא טינעמ יד ףכת ךיא בָאה

 רַאפ ןיטלַאהיג ךַא בָאה ךיא איו גילדָאפ ראנ 141
 האירב ַא ,דוי ןעכילרע ַא

 האילפ עדליוו 8 ךייא ףיוא רימ ךַאז ןייא ראנ זיא
 ןימענ ןיליש רהיא טיג רעטרע עניקניטשרַאפ יד
 ;ןימעוו ןיּפ רימ טגָאז ?טרעהיג סָאד רהיא טָאה איו
 ךע אייג םעד ןיא ,לאומש 'ר םהע טרָעפנֶע ןיינ

 ןצא טשינ
 ףרַאד טרעהיג קידצ רעזניא ןיפ סָאד בָאה ךע

 ןַאַז יצ יװזַא
 ליִהָאמַא םימעט ךַאסַא טרָעהיג וליּפַא בָאה ךע
 ןיסייהעג רע טָאה רענייא ןיזעויג זיא סֶע רשאב

 לארשי 'ר
 ןיצק רעֶסיורג ץנַאג ַא ןיזעוויג זיא רֶע
 ןוצָר סטָאג ןהָאטיג ךעבענ טָאה רע
 ןיבילקיג ּפָא ןילליש רַאפ רֶעטְרֶע עכילטִע טָאה רע
 ןיבילביג קיבײא ףיוא ןיוש ןימָאנ רֶעֹד זיא םעד ךרָאד
 קידצ ןופ טרעהיג ךאנ בָאה ךע סָאװ ץוח ט

 (6 תואירטמיג
 תונמאנ ןַאמ ַאב עקַאט זיא ,ןילליש איד ףיוא

 ,- תואלפ יאלפ

 ללָאז רימ ךייא ךע גָאז סָאד !רהיא טרעה ראנ
 ןירַאפש ןַע ךעז רֶעמ

 רעזניא ףיוא ןיננעק טזימיג ךעז רימ טלָאװ
 ןירַאה רעד ן'חישמ

 חומ טימ םיא טייג ןעמ !טשינ סָאװ רַאפ עקַאט
 חוכ ןעסורג ַא טימ עֶקַאט טיביַא ןָעמ ןיא

 ?וה בידהה בל תבוט לע .תורות ונלש קידצה הברה הוה םויב (6

 בוט םוימ ךפהנ םואתפ ךא .םהב ?למּתהֹל תויסנכ יתב תושעל ץפח רשא

 ,ימוסו תופית:ישאר 'ד7 הדנ רודי יכ שיא .והוּבכע םימשה ןמו לבאל

 !װ ינמל חור תחנ ?ארשי הלוע :תֹוביּת
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 ערת רֹצי םעד ןייז לטבמ רעפרעד ראנ רימ ןזָאל

 . ןִטָש םעד
 ץטניא טֶעװ הכאלמ איד זַא ןיהעז רהיא טעװ

 .ןיִטָארג ןיננעק
 רעװש ץנַאג זיא סָאד ילבייל טגָאז עדװַארפ ָאי
 רעװ ןעװ איוו ןירָאװ טייקיניילק ןייק טשינ זיא סָאד
 םיראַד ןיהעז רעממָאל ןיגעװ טסעד ןיא ראג

 ןיטּכַארט יצ
 השעמ איד םצנייק רַאֿפ טשינ םשה ןעמל ראנ

 ,-- ןיטכַאד יצ
 ןילייצרעד ָאד ךיא לעװ ךפ !רהיא טרעה

 סרעסעב סיפצ :
 עקַאט רעבָא .ןיבעל לָאז קידצ רעזניא ןיפ

 סרעסערג סיפע
 ךעז טסיוויג טשינ ןיבָאה ןישטנעמ ןירָאװ

 דעָאר ןײק ןיא הצע ןייק ןיבעג יצ
 טפערט ןידנַאהרַאפ גנולצילפ זיא ליזאמילש ַא

 ,דעָארג (ןליופ) ןילופ ןייק סָאד
 םיקובד ראג דמערפ רעד ןיפ גנולצילפ
 .םיקיװיז ערייז ןילופ ןיא ךעז ןיניפיג
 ןימוקיג ןֵהָא ןיטכענ טשרעה זיא ןעסַארפ ןיפ

 ,ערַאמח עצנַאג א
 איה ךעז ןעכַאמ ןיא .טרעדניה יַארד רשפא

 ,ערַאװ צסיורג 8
 תורובג ענַאז ןיִזיװַאב קידצ רעד טָאה ָאדַאטָא ,טָא
 טכַאמיג קיטש ץניק ענַײש ַא רע טָאה ָאד
 טכַארטרַאפ ייז ליטראפ ןעטיג ַא טימ רעבָא
 ךעז ןיבאלק טַאל איד איװ ָאד .ראנ ןיימ טשינ

 תוויד
 ןיקעטש ןָא ללעװש רעד ַאב לידאנ ַא ןעמ לָאז
 סָאד ,ןימוק םעד ַאב רעבליז קעװג ליסיב ןיא

 ,- ןיקערק אייז טעו
 זיא טיט קידצ רעד סָאװ זַא ןעמ טעז ָאד

 ךאלג ץנאג

 טנָאקיג קידצ רעד סָאד טלָאװ גינייוו ןירָאװ
 ךַאר ןירעוו

 דלָאג רעסעפ ןיטיש ןהא ןיסייהיג ָאד ךעז טלָאװ רע
 טלָאװיג טלָאװ רע ליפיוו ןיבעג טזימיג םהע טלָאװ ןעמ
 ןימיק םהע יצ טזימיג טלָאװ רעכעלטי

 ןימיניג דלעג טשרעה ךעד רהע טלָאװ ָאד איג
 ןינעקרעד ןעמ ןעק ןינַאד ןיפ ראנ
 .ןימעג דלעג ןייק טשינ ליװ קידצ רעד וַא

 גצמ דוי רעטיג ַא זַא טנַאה טשרעה עז ךעי
 םיירב ץנַאג ןייז

 זיא ,סָאד רהע זיא גינייו ןיראוו ! וטסרעה
 ,טייקינײלק א סיפע ןעד רע

 ןישיװצ ןיניכער ןעמ געמ םהע ריד גָאז ךעי
 תֹוּבא איִד
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 תובכרמ עטסערג איד ןיא ןיראפ סָאד טצװ רצ
 םיקחש עללַא ןיא ןעיארש סָאד ןעמ טעװ םהע ףיוא
 ןיגָאז םיכאלמ ןילעוו רהָאי טרעדניה רעביא

 םוקמ ּונּפ
 תומהב איד איוו חכ ןיימ שטנעמ רעד טָאה םעד טימ
 טימ ןיכַאז עסורג ןהיט ןָאק שטנעמ רעד סָאװ
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 :- תומילש ןַאז

 64 םידיסח ןיפ רָאטַאיעט

 ךיא ,קעװַא ץרַאה סָאד רימ זיא סע ןיבעלח
 טקיװקרעד סיפע טימ ןירעגיג ךימ טלָאװ

 רעממָאל םיק ,ןיפנארב ליריטװק ַא טימ ישטאה
 טקירדיג ןיבצלח גוניג ןיוש ,ןייג

 ןיסע סיפע םייהַא ןייג רעממָאל
 11 - --11- ןיסעגרַאפ תורצ איד ןיא רשפא רעמלעוו

 טקַא צטשרצ איד ןָעסָאלשרַאפ

 טקא ערע דנא איד
 .תרש 8 ,ןןירצקנעש לליריצ ;,לארשי "ר ;ילביליל ;לאומש 'ר ;ץיטמש יה

 רעדיװ עללַא אייז ןיננעז ןיסַאב ןֵהָא ךָאג
 ןימיקיג קיריצ

 ,ןימיניג סימש רעַײז יצ רַעטַאװ ךעז ןיֵבָאה ןיא
 ןייג איצ ןירעקנעש איד ליריצ טמיק לֵאװ רעד

 ןייויג סורג ַא טימ םידיסח איד רַאפ טנייװ ןיא
 סיפע ךעד טנעז ץטע !יוזא אייז יצ טגָאז ןיא

 טַאל ענייש

 טשינ ךָאנ ןעד זיא ןיילַא ץטגָאז אברדא אינ

 טַאַצ יד
 ןיבעג ּפָא ןידליג עכילטע צנַאמ רימ טלָאז ץטֶע
 טרָעמרַאפ ץטצ !?ןיִכָאה רימ ןיפ ץטע טליװ סָאװ

 ןיבעל ןַאמ רימ

 {ןיִבָאה רימ ןיפ ךָאנ ץטע טליװ סָאװ !רימ ץטגָאז
 ןיִבָאוגַאב רעהַא זיב ךעמ ץטע טָאה גיניײװ
 ךא אב ךעד זיא דלעג ליסיב ןאמ ןיצנַאג ןיא

 ?ךַאר סיפע ןיב ךע ? גָאלסיוא ןימָענ איצ ְךּיא בָאה יװ
 טימ הנמלא ענדיב ַא ךעבענ ךעד ןיב ךצ

 רעדניק ףיניפ

 ?ןַאז טרָעטיברַאפ ױזַא ךע לָאז סָאװ רַאפ

 ָּורֶעדניו ןַאמ ףיוא ןיפול ללָאז ןעמ

 טינַעמ רֶעדֲעי ךֶא ןֵהָא ךימ ןַאמרעד ךע ןעוו
 טילב ןאמ ךַעבֶענ ןיסָאגרַאפ רָעמ טרָעװ
 ןיטַאטַאב ןָאק סָאד סָאװ טשינ רָאג סייװ ךצ
 ןיטַאז עללַא ןיפ ןיפָארטיג ךימ טָאה ןירָאצ סטָאג
 רימ ךָאנ אייז ןירעק ןיקִירָעביא םוצ ןיא

 תורצ ענַאמ יצ
 ?תוררש ןאז ןיללעװ ךיוא ןיללָאז סיקַאדיײל ענוזַא
 רהיט רעד ַאב ןַעװיטרַאװ ךיוא ןעמ זימ ייז ַאב
 ןיגעװרעד רָאנ ְךַא טלָאז ץטע !ץטרַאװ

 רימ יצ ןימיק יצ
 רענייא ךַא ןיפ ןַארַא ביטש ןיא רימ יצ טמיק
 רענייב ןיא רעדילג ַעלֹלַא תונמאנב םהע ךצ ךערב

 ןיִלַאש אייווצ איד טימ םיתלט אייווצ איד ןיא

 ןילַאּפרַאפ ַענװועַפ ןיננעז אייז זַא ןיסיו ץטע טלָאז
 תונמאנ ןַאמ ףיוא ךייא גָאז ךצ
 תונכשמ איד ןימענ לעװ ךע זַא

 ןילייא ןעצ ןַארַא בלעוויג ןיא ןייג רעמלעוו ןיא

 ןיגרָאב ץיצ
 טשינ זיא ןיבעג ּפָא ןיזימ ךַעד טעװ ץטצ

 ןיִגרָאמ ןייז טֶעו טגַאה
 עֶללַא רַאפ להָאמ ןייא ךייא ךע םאל יַאסו יַאס

 ןירעה טשינ ןיוש ,להאמ :

 סיפע ןיא ערעסעב סיּפע י'שה רימ זָאל ןיא

 -- .ןירעשַאב םירחוס ערַאכִיַלרֶע
 רהיט איד יצ ּפַאלק ַא טינ ןיא ץעװַא טייג ליריצ

 ,רהיפ רֶעבלַאה רעגייז טהָאטש רצד טגָאלש לַאװ רעד
 טכערמיא טיט ץטע ילבייל טגָאז ןיבצלח

 ?טכערג ץנַאג ןיבעלח ָאד טשינ ןעד איז זיא

 ןייש סָאד זיא ץטֶע טייטשרַאפ איו ,םעד ןהא ראג ןיא 146 .ז
 ַא יצ ח"ת ענוזַא םידיסח ענוזא ןעד ןְעגֶעמ

 ןייג ןירעקנעש
 ןיא טייטש סע סָאװ טשינ ןֶעד ץטֶע טסייוו

 1 םיחספ ארמג רעד
 רעד ןיא ןיטלַאה ךעז זימ ןעטסניימ םיצ זי

 םכה דומלת ַא הלעמ
 םינכש רהיא ןָעבענ טנעז ץטֶָט ישטָאח
 םינקז יד טרָאּפ רֶעבָא ךעד טנעז ץטצ
 טהָאטש רַעצנַאג רֶעֹד ןיפ עטצנעש איד ךצד טנעז ץטֶע
 ּוטהָארג טַײקשירַאנ ַאזַא ןיפערט ךַא ךעז לָאז
 ךַאַא ףיוא ךעמ טסירדרַאפ ןעטסניימ םּוצ

 םיחורי לאּומש 'ר

 ותיב תא בירחמ ףוס ,םוקמ לכב ותדועס הּברמה ח"ת ?כ ר"ת (

 {ט"מ ףד 'נ 'פ םיחספ) םימש םש ללחמו 'ייכ ונממ חכתשמ ודומּפתִו ייכ

 אלא םילשורי הברח אל קחצי ר"א רמופ ל"זח ופיסוה הלאה םירבדכו

 קיובה היֹרֹתְב בותכו ,ןהככ םעכ "יהו 'מאנש ,לודנו ןטק ושהש ליבשב

 (כ"ל ט"ק ףד ן"ט יפ תבש) ץרַאה קובת
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 ץגַטג ?הָאמַא ןהָאטיג ןיש ךעד טָאה רחיא
 םיכודיש ענייש

 םש ןָעסורג םעד איה סָאד ךעד טָאה רהיא
 ןיגילק ַא רַאפ

 טימ רֶעדינַא ךַאַא רהיא טלעטש ףוס םּוצ
 ?ןיגירק ןילריצ

 ןזח רֶעגיה רעד ךֶעֹד ריא טנעז םָעללַא ןָא

 ?ןיזַאלב יצ ןַיכַאמ ךַאַא טלָאז ריא ןייש סָאד זיא אינ
 ךיר א רַאפ סָאד זיא סָאװ ,טשינ אייטשרַאפ ךע

 שרדמה תיב ןיא טשינ ןיוש טגירק ָעֵמ !סָאװ
 ?חילש ןייק

 הנמאנ רֶעְקנֶע ןיפ חילש ַא ד"מהב ןיא טמָענָעמ

 הנתמ 8 ליויטש רָאֹּפ ַא םהע טקנעש עמ ןיא
 ןיפוק ןַא ץטלַא ןיוש טייג חילש רעד ןיא

 :- ןיפול ןילריצ יצ טלָאז ןַײלַא ץטֶע טשינ רעבָא
 ןַיצּמש 'ר טימ לאומש 'ר ןהא ןיבייה ָש

 ןְעיֵארש יצ להָאמַא טימ עדייב עללַא

 ַאב ָאי ןיוש טקנירט עמ זַא ןיא !ראנ רעה
 ליריצ עמימ רעד

 ןיטיווילטמעטסיג ןיבלַאה םעד ףיוא ןיפנָארב
 ןליריטיווק

 רֶעֹמ רעד ךָאנ ןעד זיא סָאװ !אינ

 ;רָעב א סיפצ זיא איז !זיא סָאװ
 ןיגניז ןיא ןיצנַאט געמ עמ ןיבצלח

 ןיגנירפש ןיא ןיקצָאה שעקַאט ןיא
 םַײחל ןיקנירט להָאמ טרעדניה ףיניפ שיקַאט

 םִיַּמׁש םשל ןיצנַאג ןיא ןייז ראנ לָאז סע יבא
 ןארא סינרעקיצ ןיא ךעד טסיײג גנוי איד זַא ןיא
 ןַאװ ןיא ןיפנָארב רעקיצ טימ ןהָא ךעד טסקנירט

 טסייה איד איו טשינ טסײװ ָעְלֶעֹב טסיב ןיא
 .-!טסייג איד ןִינַאװ ןיפ ךעד ןעד ךע גערּפ
 זֶעָאלְג ַא טימ ּוליּפַא ילבייל טגָאז ןיקנירט טסגעמ

 סָאד טשינ ראג תונמאנב ןיבעלח ךעמ טרַאַה סֵצ
 ןיקנירט סָאד טשינ ךעמ ּוליּפַא טרַאַה סֶע

 ליריטיווק ןיבלאה םעד טימ

 .טקנירט ץטע סָאװ ראפ ךעמ טרַאַה סָאד רָאנ
 ליריצ עמימ רעד אּב

 תרזממ יד הנמלא א זיא איז זַא ךעד טסייװ ץטֶע

 תרבועמ זיא איז זַא ןיילא ךעד ץטַע טעז ףוס םּוצ
 ןלגָאז ןישטנעמ ַעְללַא ןיבעלח
 ןיגָארט ץנַאג רהיא זַא
 ןַאז טלָאמיג טשינ ןיפוא ןערעדנַא ןייק ףיוא ןעק

 ןַארַא רהיא יצ ןעײג סָאװ םידיסח איד ןיפ רָאנ
 ןֶעביַײלג יצ ןיפ טשינ ּוליּפַא זיא סֶצ

 ןעבייל איד איװ םידיסח טנעז ץטעצ ישטאח
 רֶעדניזַאב ןיכעלטיא ַאב ךֶצֹז טניפיג סע !השק טשינ

 ,- רעדניק עקיטכעל טנַאפ ענייש ץנַאג ךיוא

 ךיִמ ביילג לאּומש 'ר טגָאז .ציז ביילג

 םידיסח ןיפ רָאטַאיעט
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 ריד טימ ןַינעט טשינ ןיוש ְךֶעצ לעװ ךַאס ןייק
 ףיוא ןיוש טסלַאה איד ַעֹז ךיא ן'רָאװ

 טאל םצנייש 8
 דַמָׁש איד רָאנ טשינ ןיימ ןיוש ריד טלֶעַּפ סֶע
 ןסימש) טימש ךע !ריוח איד גָאז אברדא

 ףךייר ַעטיִג ריד טימ
 ךייל עסורג ַאזַא הרצ עסורג ַאזַא טסיב איד ןיא
 דניה א איװ טסליב ןיא טסיקעשטס איד זַא
 דניזיג ץנַאג ןַאד ןיפ טשינ טסײװ איד ןיא
 קיטרַאב 8 איו יג ט איו רֶעגרֶע ןיבעלח טזיב
 קיטרַאפ ןיצנַאג ןיא ןיוש ןיבעלח טזיב !גנּוי א טסיב
 !איד !איד !טרַאװ !טרַאװ סרוקיפַא רָעניּפיירט
 איר ןיבָאה טשינ ךיוא איד טסעװ םנהיג ןיא
 ןיקאנק ןיא ןימַאלּפ איד טסעװ ןיטרָאד

 .ןיקַפה ּפָא ריד ןיפ ןֶעמ טֶצװ ללֶעפ איד

 תועינצ סקידצ רעזניא רָאנ קיק
 תועונת ערשכ עללַא ענַאז ןיא

 ןיקנירט ןיא ןִיסָע סָאד וליּפַא
 ןיקניפ ןיא רֶעיַאפ עמַאס ךיוא זיא
 תוקזח יד ךעד רע טָאה םדוק
 תוקספה עֶללַמ קידנעטש טסַאפ רֶע זצ

 טיונ 8 םֶהָע זיא סֶע זַא וליפא ראנ
 טיורב ליקיטש ַא ָאי ןיוש טסע רֶע ןיא
 אילפ ןיכעג םעד הָצִז אייג !יוא
 איצ רעד ןישַאװ טֶרָׁשָכ סָאד
 םידי תליטנ לע ןיגָאז סָאד ןיא
 םימשה ןמ םיסינ רָאנ זיא סע ןיבֶעלח
 ןַײלש טשינ רָאג ךיוא סָאד אייטשרַאפ ךצ
 ןייטש רעד ַאּברֶעד ןיננעק רימ ױזַא איוו
 ליציפ טב ליציפ ךֶעבענ ןיסע סָאד
 ליציפש ליקיטש סָאד טיורב ןיצנַאג ןיפ

 טַאַצ עגנַאל ַאזַא סיפע טרידעג
 טַאװ לַאמ אייווצ ןייג םָא טנָאקיג טלָאװ עמ
 ןישטנַעב ערשכ סָאד :ךָאנ רעד ןיא
 ןישטנעמ ןייק טשינ רָאג רָעממָעַז רימ ןיבצלח
 ליהאטש ןיא ןַיזַא עממַאס ראנ
 ליהָאמַא ָאי ןיוש ןצייטש רימ זַא
 ןייויג רַאּפ ןיגנַאגיצ טשינ רעמרעװ רימ זא
 ןיײטש רעד ןיננעק טשינ ןיוש רעמללָאז רימ
 טֶעַּפֹש ץנַאג ןיוש ּפָא טניװַאד רֶע זַא להָאמַא ןיא
 ָאי טקנירט ןיא ,ןיסע טשרעה טייג ןיא

 טֶעֵמ ליזָעלג א
 ןֶעכַאז עמַאס ןיא תודוס עמַאס ךיוא זיא
 ןֶעכַאל םִעלל םעד סיוא ןיבעלח טשינ רהאט ןעמ
 שדוה שאר תודועס ןיפ טסימש רַעוו ןיא
 שדוק תבש ןעקיליײה םעד ןיּפ ןיא
 ןיהַא טמיק הריתי המשנ יד ןעו
 ןיִהָאפ ןיקיטכעל םענייש רהיא טימ
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 ןיִטלַאה יצ סיוא טשינ רָחִג ןיבעלח ךיוא זיא
 ןיטלַאהַאב ךעז ןעמ זימ ךָאל ןיזַאמ ַא ןיא

 ןירעװשרַאפ ןיבעלח ךעז געמ ןעמ

 .ןירֶעה יצ טשינ תולוק איד ללָאז ןעמ

 ךרטּפ שוא קאדייל ַאזַא ןייג יצ ךֶעז טמיק ףוס םּוצ

 זךרטנמ 8 ךיוא ךעז זיא רע ,סיורג ךיוא ךעז זיא ןיא
 ?גנּוי ןרנ עטסָארּפ אזַא קַאדייל ַאזט עג
 ,גנוצ יד ןיקעטש ןַארַא םידעמיא ךיוא לָאז
 רדסכ ןילייצרעד ןיללעוו ריד לָאז ךעי טסימש רעװ
 ןיטיג םּוצ רעממיק םידיסח עללַא רימ ןָעוו

 הדה ס'דוי

 ןיניגעזיג םַאב רעדוא ,ןימענ םולש םעד אב
 ךרדל הדצ ץניא טיג רֶע ןָעװ

 גילדָאֿפ ןעכעלטיא ,רעדניזַאב לידיסח סּכעלטיא

 ךרע ןַאז

 הרומש ט יל'עבטמ טנרָענַיצ ַא םענייא ,הכרב ַא םצנייא
 רעטרֶעװ עקיליײה ענַאז ןיא סירַאז ןעֿמ טנעקרעד

 איד ףיא ןירעװ לוצינ רעמלצװ רימ ףא זַא
 העטרע עש'הבנג

 .הריק ןיפ ןה ןילופ ןיּפ ץינֲערג רֶעֹד ַאב ןה

 םישודק ענוזַא ןיא ןיביילג יצ רעסֶעב טשינ ןֶָעד זיא

 םישורפחא ַעְכילֶעזַא טימ לידבהל ןיטלַאה יצ רעדייא
 הרפכ ענייש ַא ךיוא זיא סָאד טָט
 הרצ עטַאװיכרַאפ ַאזַא דייל אזט

 תואפ עטריזרַאפ טימ גנוי ַא

 תועד ךיוא ןיגָאז ןיללעו ץניא לָאז

 טטָאג ןיפ טנַאה ץניא רעממעז םתסה ןמ אינ
 טרֶעװ יוזט

 רעטעפש ןיגיל סיבַארד ץטע טעװ ןיגייק זַא

 טרע רָעֹד ןיא

 ןיטַאר םִירַא ךטַא ףיוא רעמלעװ םידיסח ץניא ןַיא

 !ץטע ןיא ןיבעל רעמלעוו ךעלמידיסח רימ
 ,ןיטַאװ ןיפ לָאשַאּפ

 ןיציז ע"ג ןיא רעמלעװ ןִיבָר רעזניא טימ ץניא
 ןיציוש רעטצניפ רעד ןיא טְעװ סָעיַאטליה ץטע ןיא
 ןידַאל םנהיג ןיא ןיטרָאד סָאד טעװ ץטע

 תורע עטנַארק

 ןיּבעלח ןייז טגעמ ץטע !השק טשינ רָאנ

 ,- תורפכ ַערֲעזניא

 דניצַא ס'השמ ילבייל אייז טרעפנע אינ

 דנילב ךעבטנ ָאי עקַאט טנעז ץטצ זַא

 טַאַצ עטכער יד טשרעה טרע דניצ עֵקַאט זיא

 טא? עטנירָעליג לֶהָאװ ךעלמידיסח ענוזַא טימ

 ןיסימש יצ ןיבייה יצ ןהָא ליסיבַא תוריקח

 .ןיִסיִרדֹרַאפ רֶעטַאװ עקַאט ךא זָאל ןיא

 668 םידיסח ןיפ רָאטַאיעט

 לכש רֶעיֵא טימ ןיוש ןעד ץטע טָאה ,סנייא

 פ טרעלקרעד
 ,המשנ רעד טימ ףּוג םעד טּפשמ ןעמ זַא

 ןטרעקרַאפ רַעמָאט
 טְגאז ם"במר רעד איו ױזַא זיא רצמָאט

 ,ןירעהרַאפ םּוצ ןעמ טמענ המשנ איד זַא
 ןיבר טגערפיג טָאה סונינוטנַא סָאװ סָאד יא

 ןירֶעװ ךעז ןעק המשנ איד רשאב
 טרעפנערַאפ ןיבָאה סָאד !ךיוא ףּוג רעד ןיא

 הרות ישנא איד
 טנַאה ןיוש זיא "ףוגב הקרוז, טניימ ןעמ סָאװ

 ארומ עסורג ןייק טשינ
 ןיא טלהיפ שטנעמ רעד דלַאב איו ןירָאװ

 ןייר זיא רֶע ,ךעז
 ןייג טלֶעװ רֶעֹד ףיוא ארומ םּוׁש ןֶהָא רֶעכֶעז רֶע גֶעמ
 תורומ איד סיוא טשינ רָאג ךָעז ףרַאד רֶע

 ןיִכַאמ יצ סיּפֶע
 ךָעז גֶעמ רע ןיקערש יצ טשינ ךעז ףרַאד רע

 ;- ןיִכַאְל טיוא םעד ןיפ
 ךָאנ ןיוש ךַא ביג ךיא איהעל !ערָעדנַא סָאד ןיא
 ךָארּפש ןַאז טימ ךַא טפלעה דּוי רעטּוג רעד זַא
 תואליּפ איד עללַא ָאד ןייטשרַאפ רעממָאל רָאנ
 תואיבנ רָאג טסייה סע רֶעֹדוא ,תוכרב סָאד טסײה יצ
 ,ןײטשרַאפ םּוצ רעװש זיא סָאד ןירָאװ

 ןיִהַא ןילופ ןייק עזַא ןהריקנ עריק ןופ
 הל'עבטמ ןיילק ַא טימ ,ןימיק ןעננָאק ןעמ לָאז

 ןהָיצ ליקיטש 8 ןיפ
 איו ױוזַא םידָׁש טימ ףושיכ טימ צֶביִח ט

 (9 םירצמ השעמ
 סָאד ךֶעֹד זיא .ךיוא יוג ַא ךֶעֹד ןָאק סָאד אינ

 ,םימשה ןמ טשינ
 תומיש טימ סיפע טטָאג יצ טעב קידצ רעד אלא
 תומילש סָאד ןייטשרַאפ ךעד רעמ זומ אברדא אינ
 ןייא ןימענ יצ ןהָא ןיבײה ןָא עז רעממָאל

 תוליחת ךַאז
 תוכרב ס'קידצ םָעֹד זַא ןיִגָאז טשינ ןעק עמ

 תוליפּת ןיננַעז

 פג 7?

 ;ציקר יהבגמ ,םימש םורממ .חארו ךיניע אנ אש !רקי דידי (8

 חמש ךל תונבל ,הלעמ תולעל לא לישמה ךתוא אוה ךל ץרא םוהת דע

 רשא ךקלח היאו .ךלת הנא ךכרד תעדל ךיניע םושל ,םיחװרמ תוילע

 םש םג .-- ךלובג םוקמ ךוארי המה םילודגה לא ךל ;לא ךל קלח

 הכשה ף?ונקל תופוגה וככדזיש ךירצש ורמאש ןתואל תוצטה םוקמ ואצמ

 ,(ד"מ ד"ל 'פ םירקצ) יייַב

 תכאלמב םיעדויהמ לביקש ולש השרדב ל"ז ם"במרה בתכש ומכ (9

 תמה רבק לע םידמועש שאו שיא ל"ע השענ 'יה אוהה רבדהש בואה

 .תועבשה םירמואו עצמאב ןטק שוקשק םהל שיו וילגרל הזו ושארל הז

 םהל םירמואו ,לאוש שיאהו האור השאהו אוהה שוקשקב ןישקשקמו

 -- לֹואְשב ןינעה 'יהש ןמכ ,בורקב םהילע אבל דיתעֶה
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 טָאה סָאװ רַאפ .השק ןייז ךֶעד טעװ ןַירָאװ
 (ג0 טרֶעטיציג קחצי

 הכרב יד ןיבֶעגיג קֶעװַא טָאה רֶע רשאב
 .טניימיג טשינ רָאג טָאה רע סָאװ ןָעכילַעזַא

 טרָעטיברַאפ ךעבענ ױזַא ןיזצװיג ושע זיא סָאװ ןיא
 קחצי רֶעטָאפ ןַאז רַאפ ךעבענ טָאה רע זט

 טנייוויג ןירערט עסייה טימ
 הליפת ַא ןיזָעוויִג רָאנ זיא הכרב יד זַא

 רֶעטָאפ ןַאז ןּופ
 לֶהֵאמַא ךָאנ טנעקיג םהע ךעד רהע טלָאװ

 רוָטָּפ ןיא ןישטנעב
 תואיבנ ןיזעװיג זיא סָאד זא ןיגָאז רֶעמלֲעו אלא

 תוליפת ןייק טשיג
 טנייויג ושֲע עיז טָאה סָאװ אינ

 !תולועפ סרָעטָאפ ןעייז ןעד טפלעה
 ךעד טָאה רע ןיפלעה קחצי םהע טָצװ סָאװ

 ןיימ ןהָאטיג טשינ ָאד
 טעװ סע ױזַא יװ תואיבנ טימ טלייצרַעד ראנ

 ןייג רֶעד ןייבקצי
 עדייז רעזניא ןיפ תוכרב איד זַא ןגָאז איד טסעװ אלא
 עדייּב עֶללַא דנַאנַאב תוליפת ןיא תואיבנ ןיזֶעוװיג זיא
 םּוקילח ןיכַאמ ןיזימ ךעד איד טסעװ
 םיקידצ ןישיווצ ןיא םיאיבנ ןישיווצ
 איצ הכרב איד ָאי ןיפערט םיאיבנ זַא
 איװ ןיא ןֵעװ טשינ ןיסייו םיקידצ רעבָא
 רעדיו עיז טפלעה סָאװ .השק ןַאז טרָאפ טָעװ

 גןישטנעב םינהכ איד
 טשינ םיאיבנ ןייק ןיננעז םינהּכ איד זַא

 .- ןישטנַעמ עמירפ עטסָארפ רָאנ
 סימש םָעֹד ןייגרֶעד רֶעֹמ ליװ רימ זַא רָאנ

 ףיט ץנַאג
 ףירפ ַאזַא טימ ךרד םעד ןעכיירגרַעד רעמ זימ
 הכרב ס'קידצ םעד זַא ןִיגָאז עקַאט רימ זימ

 הליפת ַא רָאנ זיא
 יצ הנכה איד טײג קידצ םעד ךרָאד ןיא

 הלועּפה לבקמ םַעד
 טפַאלשרַאפ זיא הלועפה לבקמ םעד ןיפ הנכה איד זַצ
 ַאזַא ןיבֵעג תוכרב ס'קידצ םעד ןיננעק

 טפַארק ןיקרַאטש
 טינעמ איד איצ קידצ םעד טרעה ןעמ זַא
 טימ רֶעֹד ןיא רוניצ ַא טרעװ קידצ רעד
 רעד דלַאּב איו רעטרעװ ענַאז ךרָאד זַא

 דרֲעװ סיפָע זיא שטנעמ

 ,בקעל תיב םכל אלה !?תראפתה לכ ימלו ?דובכה ימל 0

 ,הלּוגס םעל ול רחב םכתאו לא םכמע רביד םימשה ןמ יכ םתיאר םתא

 דע/.שיאמ ךרב? תטלש טולשל ,ןּתנ זועו דובכ ולֹו ,לא רחב םכיבאבו

 ,הזח אלפנה רמאמה תא וארו התצ םכיניע ומיש .קנוי דע ללועמ השא

 ,(ד"מ ט*י 'פ םירקע) ךכחל םעניו ,בטיה וב וניבה

 םידיסח ןיפ רָאטַאיעט
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 לעממיה ןיפ קידצ םָעֹד ךרָאד תוכרב יד ןעייג
 ךרֵע רֶעד איצ זיּב

 ןיזעוויג זיא סָאד .טכער ןיוש זיא טנַאה
 הלהב ס'קחצי

 זיא סָאד ,ןישטנעּב ןייִוְׂשִע טלָאוװיג טָאה רע

 הלחתה יד ןיזָעוויִג
 איד קֵעװַא םהע טפאח ןיא בקעי טמיק גנילצילפ

 דנַאה רעד רעטניה ןיפ תוכרב
 ןיִיׂשע ףיוא עקַאט רע טָאה םעד ךרָאד

 תונמחר טַאהיג
 טָאה קחצי עדייז רעזניא זַא ךאנ רעד רָאנ

 דנַאמרעד ָאד ךעז
 םעֹד ןיא רָאנ ךעז ןֶעדנֶעװו תוכרב יד זַא

 תונכה לבקמ
 ןיננעז סָאד זַא ןיִהעזרעד ךעד רע טָאה

 תואלפ סטָאג ראנ
 ןֶא רָאג תוכרב איד ןיפלָאהיג עקַאט ןיבָאה

 ,- תואמר םּוׂש
 להָאמ עלּלַא םינהכ איד טניימיג עקַאט ןַיבָאה ױזַא
 לארשי ינב איד טשטנַעביג ןיבָאה אייז ןעוו
 האנה 8 ןִיבָאה ןידוי איד ןיללָאז םעד טימ זַא
 העפשה יד ןֶעהיִצ ךעז לָאז ןישטנעב רֶעייֵז ךרָאד
 רֶהָאֹלְק טזיא סָאד ןיניקיל טשינ ןעמ ןעק סָאד אינ
 רֶעָאה ַא איוו קנירג ױזַא ,ןיפלעה ןיננעק ןידוי עטיג זַא
 ,םיתוכז ךיוא טָאה ןיילַא שטנעמ רעד זַא ?ןעװ רָאנ
 ןישטנעמ לײט ַא איװ ױזַא טשינ רעּבָא

 םיתוטש ןַא ךעז ןֶעדֶער
 ןעגײק א לֵאאֵמ ףניפ ןיבר םעד ןיפול סָאד זַא
 ןְעגיינ ליקישילצק ןיפ םִייַרְׁש ןיפנָארב ליסיב סָאד ןיא
 קַאנק ןיטכער םעד ןַעכַאמ יצ להאמ איירד ןיא
 קַאפ ןעלליפ ַא תודיסח ןֶהָא ןעמ טגירק ָאד
 רעד יוװ ױזַא זיא תודיסח ַאזַא !ןיינ

 איינש רעניגנַאגיצ
 ןיא ליפיו טרעװ להיפ ױזַא טקניפ זיא סע

 .- אייא ןיזָאלּביג סיוא
 ןיגערפ סיִפֲע ךייא ְךֶע לעװ סנייא ךאנ רָעדיװ ןיא
 ןיגָעו עשידיסח צקיליײה עכעלצניק רָאּפ ַא
 השרד עכעלרעדניוו עסיורג ןייק סיפע טשינ
 השק ָאד רימ זיא סֶע סָאװ רֶעטרַעװ אייווצ ראנ
 םירמח םירמח ןיפרָעד ןעסימש םירקחמ איד ןירָאװ
 םירפס עשירקוה עסיורג ערייז ןיא
 השק קרַאטש ךיוא סָאד זיא אייז ןירָאװ
 ,- עשר רעד יאטליה רעטסערג רעד סָאװ רַאּפ
 טלַאװיג ןָעיַארש יצ ןהא טבייה 'יעמש 'ר
 טלַאװ ןידליו ןיא ןיפולטנַא רעממָאל ,לאומש !יֹוא
 רעלַאק םעד ןיפ תורות ןירעה ָאד רעמלעװ סָאװ
 רעלַאמ עניפיירט איד ןיפ עװטציקסַאפ יד
 םירגפ איד תופילק איד ץניא גיוט סָאװ
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 ?םירפס ערייז ןיפ ןירעה ָאד רעמלעװ ץניא !סָאװ
 : םעד ,הרות רעד ןיפ טשינ ךאנ טסייוו איד

 (10 בינַאד'ז ןיפ ס'קידצ
 השרפ רעקיליײה רעד ןיא הרות רעד ןיא

 בניגה אצ"מי תר"תחמב םיא
 הרוש רֶערֶעדנַג רעד ןיא רעטרצוו אייווצ איד סירּז

 הרובג א ראג עקַאט רֶעבָא אלפו אלפה ראג זיא סֶע

 שטנעמ רעד .טקָאזיג ױזַא קידצ רֶעזניא טָאה 158 .ז

 ןכוסמ 8 ויא
 לֶהָאמ ןיא םיסרוקיפא איד ןהָא טבייה רע 8

 ןיקיק יצ ןַארַא
 ןיטָארג ױזַא ו"ח שטנעמ םעד ןעק סע

 ןיטָאש םָע סֶע לָאז ןירֶעגמיא ראג זַא

 םיסרוקיפַא איד ןיפ טרעה ןעמ זַא ?ןעװ ראג

 טרָאװ ןייא

 סרוקיפַא ןייא ו"ח ןיבַאלב ןיוש ןעמ ןָאק

 ; טרָא םָעד ףיוא

 ןירעגיג רעיײז טרָאפ רעבָא טָאה ילבייל
 ןירעה יצ םהע ןיללָאז םידיסח הרבה איד

 ןיִצנַאג ןיא סא ראנ ץטרעה .איצ אייז רהע טּפיר

 ןיַצנאט רעטרעוו ציתמא טנַאמ ןיפ ןיבֵעלה טעװ ץטע

 זיב ראנ ץטכרָאה ,ןַיצנַאג ןיא ראנ ץטכרָאה

 קֶע ןיצנַאג םּוצ

 ןֶעיַטּפש רימ ץטֶע טגעמ טשיג ךייא סֶע טלעפעג

 קַעלק םינפ ןיא

 םירבד ערעזניא יצ ןײג גירק ראנ רעממָאל

 םירמאמ איד ןייטשראפ ראנ ץטליוו !ןיסאליג ראנ

 הָׁשֹק סָאד ראנ אייז זיא רקיע רֶעֹד ןירָאװ

 עֶׁשַר רעסורג רֶעֹד יַאטליה רעד סָאװ רַאפ

 טנַאמרעד ךעז טָאה רע ,טהָעז רע ישטָאה

 (11 טְעָּפש רעיז

 הוה קוספ לע שּוריּפ רוהטהו שוחקח ויפמ יתעמש ךכ 0

 לבלו ,ןיב ישנאל עודי תאז יכ 'וכו בנ'גה א'יצמי תרת'חמב םייא

 תתדר תע המשנה יכ ,הלבק לרפסבו רטּומ לרפסב ואר ויניע רשא שיא

 ףוגהב סונכתו ,הכצחמ םוקמ םש רשא דובכה אסכ תחתמ לבתה לע

 ,ףונהב םש הנכשמ םושל ץפחת אלו ,ללית רמבו הכבת הכב ,הזה למשגה

 ףשא ויתוצמ לככ השעתו ויניעב בטית םא הל היטבי י'שה רשא דצ

 הלודג תגדדמ לע הלעתו ,הרלתי הלעמ רוע לחנת זא ,התוא והיוצ

 בונגת ןעי .הבינג םשב המשנה תדירי והֹונכ תאזלו ךאלמ תגרדמל דצ

 ךשמה ךכו .ודומ וצרא לכ תא חקיו ומכ ותושרב ודיב תלימו המוקממ

 הב בײח 'יּה אוהש ונײה הבנ'"גה ודי'יב אצ'ימת אצמ''ה םייא קוסּבה

 יכ ףא ונײה ה"ש ד"צ רו"מח ד"פ רו"שמ ,םירמושה ךרדכ הרמש אלש

 םילכשומבש תוחפה אוהש השכ וא הומחכ וא רושכ תאו הׂשֹע הגגשב

 ,םימעפ לנש הזה םלועה לע לגלגיש ונײה םל"שי םט*נש ם"ייח .עודיכ

 .האריבו המיאב ארובה תדובעל ותבשחמ רהטלו ויכרד ןקתל

 תאזלכ םש ורמאב (ד"'מ חיי 'פ םירקעב) אבוה הזה רמאמה 1

 הלצתה ליצוח אלש םירמואה תצדל הטנ כ'/ג אוה יכ ּכּויא תנעט התיה

 ָונדבענ לכ לדש המ  ויתפשב בויא רמא יכ .ןוצרל ןוצר אלמ תונשּכ

672 

 יישַה יצ טרָאּפ ךעז רע טצב ןיגעװ טסעד ןיא
 טֶעֶבִיִג ַא טימ

 ךאלמ ַא ךרָאד רעדָא ןיילַא טטָאג םהע טפלעה 139 .ז
 הנוממ ַא

 תועט רָעסורג 8 ךעד זיא סָאד איג
 סָאדַאטָא ןאז טלָאמעג ןעק ױזַא איוו
 ךעד זיא טטָאג רָעזניא ַאב !שטַאט סָאװ

 הניש ןייק ָאד טשינ
 תוליפת איד זַא אייז ןיגָאז םעד ךרָאד
 ראג טיט סע טסיזַעמ רָאג זיא י"שה יצ

 תולועפ ןייק טשינ

 ןיטיג א ץורית ַא ןיניפיג ןעמ ןעק ליװ ןעמ זַא רָאנ
 ןיִזַאו סיוא ןישטנעמ עכילעזַא זימ ןָעמ
 ףיזַארג איד ןיא ןיטלַאה טשינ ךצז ןָעללָאז

 ןיטינעמ ַעללַא קידנָעטש ךָאד רימ ןיהעז סָאד ןירָאװ
 ןַײלַא ןיז איד ראנ זַא
 ןייש ץנַאג לטממיה ןיא טנַטש
 ןֶעָאלג ןירג ַא ןיז רָעד ןיגעק ַא עז םענ
 ןָעָאוג 8 איװ ןירג רָאג ןיז איד טרעוו
 ןירג ןיז איד ןעד זיא עיז טגָאז אינ
 ?ןיִהַא טײקיטכעל רהיא טמיק איו
 טכעל טבַאלב טכעל איד ןיינ ןיגָאז ךעד ןעמ זימ
 ןיצנַאג ןיא סָאד טכַאמ זָעָאלג ענירג סָאד ראנ

 טכַעלש

 קְעװַא זַעָאלג ןיפ ךעד גייב היאר אהו ןירָאװ
 קֶע ןירָעדנַא םעד ףיוא ןיקיק יצ ןהָא בייה ןיא

 ןיש ץנַשג ןירעװ ןיז איד ךעד טעװ
 .- ןייר ןיא גיטכעל רעהירפ איו ױזַא עקַאט

 160 .ז

 םתנעט החד ךזה ולכשבו .-- ('ז א"'ג בויא) ?וב עגפנ יכ ליעונ המו

 תוליבשב ,םיריבא םימב יתדרי ,יתנטק םא ףא יכגאו ,םירחא םיכרדב

 -- םירשימ ּױזחי ךיניצ רשאכ ,םירחא תנעטב םהלרבד לתיחדו ,יתרבע םימלה

 הֹּבר תישארבבג אבוה רשא הזה רמאמה רואיּב תעדל בל יתמש .ויחאב רלעצה

 עפש איהש האוט:ה תואיצמ שיחכהש דחא יתוכ תנעט לע ('ד השרפ

 תונויערב המדמה חכּה לעפי רשא קזח לעופ אוהש בשוח 'יה לבא םשהמ

 איבג ותוא הארי םעפ ןכ7 םינושמ םינוש תונוימד ולנפל רייצתו שיא

 םהיפנכב הורו תאצול םישנ םיתש הנהו הירכז רמא םיׂשנ תנומתב דהא

 םילודג םיפונ םלכאלמל שיש תורוצב ואריש שיו ('ט 'ה הירכז) 'וגו

 ידיסלכ ויניעו קרּבה הארמכ וינפו שישרתכ ותיונו לאינד רמא .םיארונו

 -= םהירחא םיכשמנהו םיפוסוליפה ובשח ןכ ומכו ('ו 'י לאינד) 'ונו שא

 אלה וילע בתכש ימ רשפא ריאמ 'ר תא דחא יתוכ לאש םש וּרמא

 ידב ינש ןיבמ השמ םע רבדמ 'ייֵה אלמ ינא ץראה תאו םימשה תא

 ךלש האובב האר ,ול איבהו תולֹודג תוארמ יל איבה ול רמא ,ןוראה

 ךלש האובב הארו תונטק תוארמ איבה ּוּל רמא ,תולודג ןתוא הארו לּכתסה

 ךמצע הנשמ םדו רשב התאש התא המו היפ רמא םינטק ןתוא האר

 תחא לע םלועה 'יהו רמאׂש ימ ,הצור התאש העש לכב םינװג המכל

 היורל לתיתש םשמו לנפ יתמש ודגנ יתוניבה הזה רואמה תא .המכו המכ

 תוארל ךיניע דגנ ודמעי ןעמל חול לע םיתילעהו קותמו שבד יתיצמו

 עמשי םורמ לאל ללפיו רחא שיאל ךפהי תחא עגרב ךיא בג םצוגה

 --- אוק דסח ץפח לכ ולוקל ןיזאיו םיקחש לא
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 ץטיג סיטָאג ,ךיוא ָאד ןעמ טגָאז יװַא

 ץילב רעד איו ױזַא גיטכעל ױזַא טנַאש

 םיעשר עקידגיז איד ראנ

 םיערה םישעמ ערעייז טיט

 ןַאֵׁש עקיטכעל איד רעטצניפ ןָעכַאמ אייז ראנ

 ןַארַט אייז יצ ןינַאש טשינ ןעק ץטיג םטָאג

 ץיריצ טָאג יצ ךעו ןירעק אייז זַא ןעגײק 8 רצבָא

 קילב ןיגוא ַא איװ דניװשיג ױזַא ךעג ױזַא ןיבצלח

 איירשעג רעייז איצ טטָאג טרעה

 ,איז יצ ףכית םהיא ךעז טרצק ןיא

 ןילַא שטנעמ רעד זַא טכער זיא סָאד אינ

 ןייויג סיורג ַא טימ טטָאג רַאפ ךעז טגָאלק

 תוָּלֹוק איד טקַאט איצ טטָאג טכרָאה

 תֶלֹוכי לעב ַא עקַאט ךעד זיא י"שה ןיא

 האופר א הבושת איד עקַאט זיא

 האירב ַא טשרעה טרֶעװ שטנעמ רצד ןיא

 טַאהיג ךעד טָאה שטנעמ רָעֹד ןירָאװ

 תונֹוע תוליחמ 8

 ,- תונודז ענַאז סיוא תוגגש ןַירָאװיג זיא סֶע

 דנילב ראג זיא ןיילַא שטנעמ רעד זַא רעבָע

 דניז עללַא ַענַאז ףיוא ןיבָאה הטרח טשינ ליװ רע

 רע ליװ לעממיה םעד ףיוא סָאװ י"שה יצ

 ןיטֲעָב טשינ ךעז

 ןיטערט טשינ ןפוא םושב רֶע ליוו הבושתהךרד ןיא ןיא

 ןיימ טשינ ןיצנאג ןיא הבושת איד ךעד ןיא

 ןיילַא ןידליג א ןיבר םַעד טיג רָע סָאװ סָאד ראנ

 הָמָׂשֹנַה ןוידפ רעד ןידוי עטיג ַאב טסייה סָאד

 הָמָר דיב תֹורֵבַע רעטַאװ טיט שנעמ רעד רעבָא

 ןאז ןיפ ןיגייב קעװַא טשינ ךעז ליװ רֶע

 טייקיטּכעלש

 סָאד גיוט סָאװ יצ !ץטִָע טגָאז אברדא !איי

 1 טײקשירַאג

 ָאי ךעז טיג יבר רֶעטרֲעיילשיג רֶעֹד זַא ןיא

 עלליק רעד אב ץארק א

 סיּפע סָאד זיא !ץטע טניימ איו ?סָאד טפלעה

 {הלועּפ עקרַאטש א

 גָעֵט איד ןיא רַהָאי איד ןיננֶעז רעטצניפ !יוא

 געװ אזַא ןיא ןייג יצ ךעז טנייויג רע סָאװ םִעֹד

 ןוידפ רעד זַא ןיילַא טשינ ןעד רע טייטשרַאפ

 טיג טשינ רָאג טּכַאמ

 דוי רעטיג רֶעד ראנ ןיימ טשינ זיא סע

 טילב ליסיּב סָאד סיוא טגָאנ

 גיָלק ץנַאג טיִג הכאלמ איד ןעכַאמ ןיננעק אייז

 גיִלֹפ 8 איוו להיפ ױזַא טקניּפ !תוכמ !ןיפלעה רעבָא

 טרַאשרַאפ ןיננֶעז לייטא םלוע רעד !יוא

 טראנרַאפ רעייז ךעבענ רעדיוװ ןיננֶעז לייטא

 ןַעק רַע טאװ איו ןיילַא שטנעמ רעד !יוא 162 1
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 684 םידיסח ןיפ רָאטַאיצט

 642 ןעד רָעֹו ןירָאװ ןיוויטַאר ךַעז לָאז
 שרוי ןַאז ולימא ןיפלַעה טשינ שטנעמ םעד טעװ סֶע
 שירֹוח ליסיב סָאד ןִיבָער םָעד ןיבעג יצ ןכשלכמ ןיא
 ןעיײװצ ןיא טשינ גיוט שירוח טיג ןָעמ זַא ןירָאװ
 ךעז ןעק רע טִצ רַאפ טרעװ שטנעמ רעד

 ןעיירד טשינ ו
 ,הרות ליסיב ןַאז טימ זַא ךֶעד טניימ רע ןירָאװ
 איד ןיוש ןיא סָאד ,ןיִבָר םַאב טרעה רע סָאװ

 הרוחס עצנַאג ו

 ןיימ טשינ ןיוש ןעמ ףרַאד רֶעֹטַאװו ןיא
 ןייטש רַעטַאװ תורבע איד ךעד ןיבַאלב !איג

 זֶעָארג ענירג ץנַאג סָאד איװ !יװַא
 זעָאלב ןייא ןיפ טלַעזנעיװרַאפ סע טרעװ
 רַצדָא ןארא רעמיז ןעטטימ ןיא טמיק סע זא

 ףָצטַעַפש ליסיב א

 טמיק סע רֶעֹדָא אײנשַא ןְהָא טלַאּפ סע ןעוו
 רָעטֶעװ רַעטכעלש ַא ןהא

 איד ןיא ץניא טמיק סֶע זַא ךעבענ יױזַא

 ןירהָאי עגנַאל
 ראג ןיבֶעל סָאד ןיצנַאג ןיא ןיוש ןעמ גָעמ

 ןירָאּפשרַאפ

 ןַײג טשינ ןיוש ןיננעק סיפ אייווצ איד

 ןַײצ ןייק ָאד טשינ ןיוש זיא ןיסַע םוצ

 (ברהָצי איד רָעטצניפ ךֶעבֲעַנ ןיוש זיא סֶע ,יוא 162 .ז
 רעה ַא איו רָאנ חכ ליסיב ַא רָאג ךעז טניפיג איוו
 גנוי רעטניזיג רעד סאד זיא איװ ט8
 גנירפש רֶעכֹוה ץנַאג רעד סָאד זיא איװ
 טשינ טלָאמצנעד ןיוש זיא ןָעמ ןילַאפרַאפ

 האירב ןייק
 .- העירק עענַאג רָעזניא ךֶעבענ ויא סָאדַאטָא טָא
 תרשמ רעד ןייג יצ ןַארַא טמיק ןעטטימ ןיא

 רֶעָב עבייל

 טָאה סָאװ םייהא טמיק ,ןילבייל יצ טגָאז ןיא
 ּורֲעַּכ ָאד רהיא

 תא םישאמ ותויהב יתמענה רפוצ ;רפוצ תנעמ התיה תאז (2

 תוניכה התא םא ול רמא ,ותערמ וליצהל לאל ללפתמ 'יה אלש בויא

 רמולכ (ג*י א"י בויא) והקיחרה ךדיב ןוא םא םיפכ וילא תשרפו ךבל

 לצנת הליפתה ידי לעש קפס ןיא ,ךש עמ ןקתלו ללפתהל ךבל ןיכת םא

 םיליעומ םישעמה ןורשכו הליפתהש הזמ ראבתיו ךובבס רשא תורצה ןמ

 (א'"צ ז"ל הנשה שאר) ל'יז וניתוּבר ורמא ןכו ,תוערה תורזנה לטבּ?

 תאז לכ ןײע ,ןיד רזג רחאל ןיב ןיד רזג םדוק ןיב םדאל הקעצ הפד

 ,(ד"מ ח"ל 'פ) םירקיעַב

 אצומ הֵתֹאֹש דע השע רמוא רזעלא ןב ןועמש 'ר אינת 3

 ךארוב תא רוכזו ,ותמכחב רמא המלש ףאו ,ךדיב ךדועו ,ךל יוצמו

 ימי ולא הערה ימי ואובי אל רשא דע (ב"י תלהק) ךתורחב ימיב

 תושעל ונל שי המ םכניע ומלש התפו (ג"ק 'פ א"נק תבש) 'יכ הנקזה

 וחארקי םרט והרמוש 'ד דסחו ותרמשמ לע ףוגה דועבו ,םיחב ונדועב

 .לופנל וטני תיבה יריקו םידומעה ופמוריו הלהי יכ רדסה עור
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 םידיסח ןיֿפ רָאטאיפט

 ןיטרָאד רָאג ןעכַאמ םיוג רֶעממאק איד
 ָעיצילֲעװער עצנַאג ַא

 ןעכַאמ טשינ טנַאה ןיפוא םושב ןיליוו אייז
 ָעיצידעפסקע רָעזניא

 טשינ ןיבָאה ייז ?חיא סָאד סָאװ טשינ סייװ ךֶע
 ןיִגרָאז יצ סָאװ

 עשטבַאל זַא ,םעד ןיפ טשינרָאג טסייװ רהיא ןיא
 ,ןיִגרָאמ טמיק רוסמ

 ָאד ךא גוט סָאװ ךַא אייז ןיגוט סָאװ אינ
 ןעמָאז רַאפ יצ

 הרוחס ליסיב סָאד םייהַא ןייג רֶעסעב רעממָאל

 ןימָאר ףיוא
 ןימערט ךַא ךיוא ךֶעז לָאז סעכרַאפ ענוזַא ךרָאד

 ?הָביִס ַא
 ןיציה ןייג אייז ןיזָאל !ְךַא יצ אייז ןימיק איו

 ,-הָבירג יד
 טכַאל ןיא קֶעװַא ךָעז טייג ילבייל
 טכַאנ ַאב ןימיק ןיללָאז אייז טעב ןיא
 טגָאלקיג יױזַא ָאד אייז טָאה ילבייל זַא אינ
 טגָאזיג יצ השוב רַאפ םֶהָע ךעד אייז ןיבָאה
 ןיילַא ןימיק ןיוש ןיללֶעװ אייז זַא
 .--ןייג יצ ןיסַאבנָא ךאנ רֶעטעּפש
 ןידניביג םִירַא ליטרַאג םעד טימ ךעז טָאה ילבייל
 ,תרשמ םָעֹד טימ ןיגנַאגיג קֵעװַא ךעז זיא ןיא
 תורצ עסורג ןיא ןיבילביג רעביא עדייב אייז ןיננעז
 ןיא ךעבענ ןיא (1נ'ע עסורג ןיא ךעבענ

 ןידניוו עטקַאהיג
 טסייװ רהיא ,ןיעמש 'ר יצ לאומש 'ר טגָאז

 +ןיִגעמרַאפ סלעקַעי ןיפ טשינ ראג
 ןיפ ןימיקַאב טנַאה טשרעה סָאד ךעד טָאה רצ

 ןיִגָעליוורֶעּפ רעסייק
 םעד ןיפ ריפַאפ ןיגוב ןיִטיִמסַתיִג ַא ףיוא

 טנַאדיטַאה סטשרעפ
 רעזניא ןיפ המיתח ַא טימ ןיבירשיג רעטניא ןיא

 טנַאה סרעסייק
 פִא לָאז רע ;?סָאװ ףיוא רהיא טסייװ רעּבא

 תֶוצְרֲה ןיע ןיכערפש
 סָאד ,טײקינײלק ןייק טשינ ויא טפעשיג איד

 ,סֶעָאטיק ןייק טשינ זיא
 תורובג סטָאג ןֶעמ טנעקרעד ךַאז רעכעלטיא ןיא
 תורישע ַא ןיִבָאלק ןָא ליִקָעי טשרעה טצװ טנאה
 הכמ רעד רַאפ טקיש טָאג !רהיא טעז רעבא

 איד
 ןיִמָאנ ןָעּביל ןאַז ןיפ רָאנ זא ןעמ טָעז ָאד

 העושי איד טמיק
 איד ,הָעְרָה ןֵלַע א ןיגירקיצ ףרַאד גנולצילפ

 ליכְצר טהָאמטסגיד

 האופר

 ,שפנ-תמגע (}
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 ןיז םעד טאהיג טָאה איז ןעװ טצבדניק רעד ןיא
 ליִכֲעמ

 דיסח א ןיפ ןיבָאה אקװד םע לָאז איז ןיא
 רשוי לעב ןעסורג א

 דיסח רעכילרע רעד ךָאנ לָאז ,איצ רעד ןיא
 ףשוצ א ןַאז

 קנַארק ןַאז יצ אקוװד טפירַאדב טָאה איז ןיא
 ןיִבראטש םוצ רָאנ

 סיפע ןיפלעה רהיא לָאז ליקעי רעזניא ןיא
 .ןיִבראש םעניביריצ א טימ

 רַענײק זיא סע רָאנ ,ןיימ טשינ טסייװ ךצ
 ןיבילביג טשינ ביטש ןיא

 טימ תוכאלמ טכאמיג טָאה ןיילא רע ראנ
 ןיביריג הציצ א ןיא הצוצר א

 ןיביריג רָאנ טרעהיג טשינ ןיימ בָאה ךע
 טשימיג ןיא

 ךעז טכַאד רימ טעֶהָאמ טסניד איד סיִפָע יא
 .טשיקיג

 ןימיק יצ ןַא טפירַאדב טָאה דיסח רעד ןיא
 לַארינדעי םוצ

 לֵאֵמ טרעדניה אייוצ רשפא איִה ןיפ טצטיז רֶע סָאװ
 ןיִגְעליוורֶעּפ ןיקיש םהע לָאז ?ַארינדעי רעד ןיא

 טסָאּפ רעד ףיוא
 ןישָארג ןייק ןיטסָאק טשינ לָאז ןילקצי

 טשָאק סרָעסיײק םָעד ףיוא רָאנ
 קיטש ץטניק א ןיועוויג טסייה סָאדַאטָא !טָא
 .- !קילג סיורג ַאזַא ןיגירק יצ טכעריג םיא רָאג
 היעמש 'ר דיסח רעד ןיִגָאז יצ ןהָא טבײה סָע
 רעד ַאב ןיהעזיג םיסינ ערעסערג בָאה ךעי

 היח טְהָאמ
 ,ןינַאמרָעד ךעמ ךיא םָאל ןיזעוװיג זיא סָאד

 יָניִמש ַא םוי ָאי

 טֶעָאֹרג טַאהיג הייח טְהָאמ רעד ַאב ךיא באה
 הָניִל ַא

 ןיִבָעל םוצ טשינ ןיוש ףַאלש ױזַא ןיזָעוויִג זיא איז
 ,ןיבָענרֶעד טגיטכעניג רהיא ַאב רימ בָאה ךצי ןיא
 ןֶעטימ ןיא ףילעװצ רעגיז איװ ױזַא טמיק סֶע

 טכַאנ רעד
 תודיסח טימ ליסיב ַא ןיסעזיג רעמ ןיב ךעי

 טכַארטרַאפ
 טשיקיג רָאנ ןיא ,םִירַא ראנ ךָעמ איז טפַאח גנולצילפ
 ,טשינ ליװ ְךֶע ,ןיגירשיג רהיא יצ וליפא בָאה ְךֶע
 טרעקיג קֶעֹװַא רהיא ןיפ ךימ בָאה ךֶע ןיא
 טרֶעהיג טשינ רָאג טָאה איז ,ןעװ ,איװ .טַא
 !יוא !הייח ,רהיא יצ ןיגירשיג וליפא בָאה ךע

 הער א ריד טסיט איד
 יזא ליװ ךע ,קירק רֶעבָא רימ איז טרעפטנע

 האנה א טרָאפ בָאה ךע
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 ראנ ךעז טָאה ןיא ןיסעזיג ױזַא ךעז זיא איז

 טליפשיג רַימ טימ

 ךיוא ךע בָאה ,האצוה סנייא ץטלַא ,איג

 ,- טליפיג םַעט ַא ליסיב ַא

 ןיִנַאש יצ ןיבוהיג ןהָא טָאה סע אירפ רעד ןיא

 ןַירַעטשנָעגרָאמ רעד
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 איד ןיוש ךצז טלעטש הייח טָהָאמ טסגיד איד |
 ןירעק סיוא ביטש

 ןיטֶעזַאג ףיוא ןיביירש ןע8 געמ סָאדַאטָא !איד טסצז
 טשינ רענייק ןיוש טעװ סנ םָעֹד סיוא

 ןיטָעְפש ןיננעק
 ןִהָעויִג השעמ רעד ַאב ךעד ןיב ןיילא ךעי ןיראוו
 ןהעָזיִג ןיגיוא ענַאמ טימ השצמ עצנַאג איד בָאה ןיא
 רֵעֲעֹלְל רעד ָאד ץטניא גיט סָאװ ראנ
 {רַעװ ןיא ןָעװ טסייו דוי רֶעטיִג רָעד בוא

 ןיינ סָאװ ראפ ןיראו ָאי יאדװַא םתסה ןמ |
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 טעװ ןעד רָעװ ןיסיװ טשינ ןילעװ אייז זַא
 ּו ןיימ ןיסיוו

 רימ ןיסעגרַאפ טסָאה איד רעסעב ראנ םיִק
 בוח א ךָאנ ןיבָאה

 ןענעװ ס'םיײח ןיפ הבדנ ַא ןעמענ יצ ףונ יצ
 בושוברה ןיפ דיסח רעזניא

 ןיפ הבדנ הטיג ַא סיפע רעמלעװ רעמָאט םיק
 ןילופ ןיגעװ טינַאז

 8 םידיסח ןיפ רָאטַאיעט

 םיא טייג רע ;טשינ רָאג םהע טטפז איד
 ןילוק איד איװ ץרַאװש

 הָלבִנ צטַאװ....ש ַא סָאד ויא רֶע !יוא

 הָליישטרַאפ עטיג ץנַאג ַא ךעד טָאה רע
 ליטיירב ַא רַאפ ןיצעזרַאפ טשינ איז רע ןעק

 רעטיפ טימ
 עקַאט ץניא טצװ סֶע יַׁשֹטָאה ,ךָאנ רעד ןיא

 רעטיב ןַאז
 םהע ןיִזיִמ ךעד ּרֵעֹמֹלָעו ןיגעו טסעד ןיא

 ןיבעג דלֲעג סיּפע

 / םהע זיא סע םיא
 ןיִבֶעל סָאד אחינ טשינ

 ןַאַז יצ ױזַא טלָעוָו רעד ףיוא ףרַאד דיסח ַא ישטָאה
 ןַאפ ןאז לָאז ץטלַא ןיא ,ךַאלג ןאז ץטלַא לָאז סֶע

 טמירקרַאּפ וזַא טשינ ןיגַעוו טסעד ןיא ראנ
 טמירפרַאפ ױזַא ץטלַא ןייג יצ םיא טשינ ןיא

 טנַאַה טשינ ןיוש ךיוא זיא סָאד

 טנַאפ ךיוא טטָאג טָאה רעֵנ ַאזַא

 ןעֶמ גיט ָאד ךֶעז גוט ןעֶמ זַא !רהיא טרעה

 טרָאד ךצז
 ,- טרָאפ טַאל א ןַאז טלעֶו רעד ףיױא זימ ןעמ
 הוצמ רעזניא ןהיט ןייג רעסעב רצממָאל אינ
 ליסיב סָאד ןיגעװ ס'םייח ןיפ ןעמענ יצ ףונ יצ

 {6- = = - ןותהבצק

 רֶעבָא טײג ...ש רעד ןיא

 .טקַא צרעדנַא איד ןעטָאלשראפ

 .טסא עט טירד איד

 ,ילבייל ,ייעמש 'ר ,לאומש 'ד

 רעדיװ ןײג יצ אייז ןימיק העש אייווצ ַא ןיא
 רֶעדיִנֲא .לֵהָאמַא ךָאנ ןילבייל טימ ךעז ןיצעז ןיא
 ?םינמחר ינב ךילרוי אינ ,אייז יצ טכַאמ ילבייל
 -- ?םינפ טכעלש וא ָאד סיפע ץטע טָאה סָאװ
 ׂ סימש רעיײז ןעטטַימ ןיא
 סיה ַא טיג שטנעמ ַא איװ ראנ
 ךַאמ ַא גױא םעד טימ טיג ןעמ איװ ראנ ַעקַאט
 ךטל ַא טיג ןיא רוחב הבושי ףירעמש ןַארַא טמיק
 ןיִסיָרדרַאְפ טשינ ךעמ לָאז ץטגָאז אברדא טגָאז ןיא
 ןיוש ךיוא רעמלעוו ןיפלאוו רעזניא ןשימ) זימ

 ןיסימש טשינ
 טשיג ןיוש ךצז רֶעמבָאה רימ ןיוש ! ןיוש

 ןיקנעל יצ םענייק יצ
 ןעמ סָאװ םעד טימ טּפַאחיג ןעמ טָאה ןיפלָאװ

 ןיקנעדיג טשינ רָאט
 הרפכ ענייש ט ךיוא זיא סָאד טָא
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 ,םיִרֹותַב הבושי .,ףלָאװ ,לארשי 'ר

 ארמג רָעד ַאב דימת טגיל סָאװ גנוי ַאזַא

 ך"ש םעד רעביא ןיא ןיספלא רעביא

 ?ךַאז ענייש איד ןהאט ןיללצוו ךיוא ללָאז

 תורבקה תיב םעד ףיוא ןיטניה

 תורצ ןהעז םהע ףיוא ןעמ ללָאז

 הכאלמ רָענייש רעד יצ ןימיניג ךעז רע טָאה

 הכרעמ עצנַאג ןַאז ןיזעוויג ראנ זיא סָאד ראג

 ןימיקיג ןיהַא ןיב ךצי סָאװ

 ןימיניג קָעװַא טשרע בָאה ןיא

 ךיירג ץנַאג ןיזעויג ךעז ןיא רע !רע רעטאוו רעבָא

 טיירּפש יצ ןיגעליג וליפַא ןיוש זיא הדנה ןב רזממ רֵעד

 ןייג יצ ןימיקיג ןָא ןיהַא טשרעה ןיב ךעי ראג

 ּפָאק ַא ןָא איו יױזַא טשרעה רע זיא

 ,- ןייטש ןיּבילּביג

 ןעד ךע בָאה ַאהַא

 קנַאל ןיגירשיג טשינ

 ,אייו יצ ילבייל טגָאז
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 רע ישטָאה ליפָאטנַאפ טימ דיסח רעד זַא
 קנאּב איד טשטיינק

 רָסַײק טרָאפ רע זיא ד"מהב ןיא טציז רע ישטָאה
 רֶתֵסֹב רע טיט ןהָאט ךעז לֵּיװ רע סָאװ סָאד

  ןיא קֶעװַא ךעז רע טייג ,ארמג רעד ןיּפ
 ,- םיכרד עננַאז

 טשינ ןינָעז אייז ?ץטצ טניימ ןעד סָאװ
 .- {םיכאלמ ןינָעז אייז ןישטנעמ ןייק

 קסּפ םּוצ ןַארַא םהֵע ץטמענ ןיגעװ טסעד ןיא רָאנ
 קַאנק םעד טימ רעּבָא טפשמ ַא ןיכַאמ םהע ךע לעוו

 דנַאנַאב ךעג ָאד ןיפול ,ןישיסיר םעד טימ יל'המלש
 .דנַאה רעד רעטניא ןיריפ יצ ןיףלָאװ ןיגנערב ןיא

 לאיטלפ רוחב הבושי רעד ןעיירש יצ ןהָא טבייה

 .- !לאומש 'ר רהיא טָעָז !רוחב רעד טייג רע ַאהַא
 ד"מהב ןיא םהע ןיביג םִירַחָב הבושי אייווצ איד

 םַאח ַא ןארַא
 םָעֹד ָאד טיג רֹוחָב הבושי רעשיסיר רעד

 ּמַאלק ןיכוה ץנַאג

 !ָאד זיא רע !ַאה ַא !ַאה ַא טיירש יל'המלש

 אָבֹה ךורב טיג !ַאה ַא ןתח םעד טריפ ןעמ
 גנוי רֶעכֶעלצניק ַא ןיבעלה טזיב

 גנוצ יד ךיוא ָאד ץניא זַאוו רָאנ

 ןיִגָאמ ןַאד ןֵהָא ןינעקרֶעד ךיוא ץניא רָעממָאל
 ןיגָארטרַאפ טשינ טסנעק רעדירּב רֶעטיִג איד סםָאװ
 ץניק איד ןיכַאמ טלָאװיג טסָאה טכערג טסיּב ָאי

 :- ץניא ןֵהָא רָאג רֶעדירּב רעטיג סָאװ רַאפ רָאנ
 ?רָעדירב ןירעה סיוא ץטצ טָעו ילּבייל טגָאו אינ

 רעדיריג ןייק ןַאז טשינ ָאד זָאל ,לליטש ןַאז עיזָאל

 ךֵּפז ענייש ַא ןירָעה ָאד טעװ ץטע ץטרַאװ

 .- חבש ןַאז ןיגָאז רעפרעד םהע לעװ ךע
 ךָשז ןיטלָאװ םירוחב הבושי עקירעביא איד

 ןיטינשיג ןי'ףלָאװ ןירֶעגיג

 ,גנַאל טשינ רָאנ גָאז ,ןילבייל יצ אייז ןיגָאז
 ןיטינימ רָאּפ ַא ןירידיג זָאל

 סניא ראנ ךַאס ןײק ןֵהֶא טשינ ָאד עַיאַרְב

 סנייש סכָעלצניק סיִפָע עקַאט ןַאז לָאז סֶע רֶעבָא
 ןירָעװ טשינ ראג ריד רֶעמֹלֶעוו רימ
 ןירעה יצ ךעד רֶעמלָעו רימ אברדא
 ןיציפש ענייש טימ סיפצ גָאז ראנ

 ,- ןיציװ עכעלצניק ןַאז עקַאט ללָאז סע

 לליטש ץנַאג ָאד טְרָעװ ד"מהב םָעֹד ןיא
 .ללירב .איד ןֶהֶא ךעז טיט לאומש 'ר
 םלוע רַעצנַאג רעד .ןיִגָאז יצ ילבייל ןהָא טבייה
 םלוע תיֵב םָעֹד ןיפ טיג ץנַאג השצמ איד ןיסַײװ

 ןהעװיג ךעבענ זיא סע סאוו ץטלא
 ןהעשיג זיא ןיִטרָאד סָאװ ץטלַא ןיִא

 טרָעיסַעּפ ןיטרָאד ךעז טאה סע סאו ןיצנַאג ןיא

 טרֶערָירַיג ןיבָאה ךילטנעה ערשכ צנַאד סָאװ ץטלא

 םידיסח ןיּפ רָאטַאיעט
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 גידליש טשינ טרָאפ טויב ןיגעװ טסעד ןיא ראנ
 ןיִניִרעד

 הרות רעקילײה רעד ןיא איד טסָאה הוצמ איד

 ןיניפיג '
 ןיִסַאלפ יצ ךעז ןיהעז יצ הוצמ ַא זיא סֶע
 ןיסַאר יצ סיוא טיג ץנַאג אקװד יוג םָעד יִּבַח

 םיוגב המקנ תושעל טייטש הרות רעד ןיא ןירָאװ
 םימשה ןמ תוכז ַא ןיבָאה יצ ףרַאד שטנעמ רֶעד
 טיג ץנַאג הוצמ איד ןייז םייקמ ןעננָאק לָאז רע
 סיוג רעד ןיסיגרַאּפ יצ ןיהָעז יצ אקווד

 טילב עפיירט
 תומקנ איד ןָהָאט טלָאװיג עקַאט טסָאה איד ןיא אינ
 .תומתו רבעתת אמש ךֶעד רימ ןיסייוו סָאד ןירָאװ
 המקנ א ןהאט טלָאוװיג טסָאה טכערג איד טויב סָאד
 המשג עניפיירט איד ןימענ קָעװַא ריא טסלָאז

 קנירג ץנַאג ּוליפַא זיא סֶע
 קנילפ איצרעד ןַאז זימ ןעמ ראנ
 .ןימיקיג ךעּבענ ריד זיא םעד ךראד טָא
 ןיִמיִרֹב ריד טימ טיט טְהָאטש עצנַאג איד סָאװ
 ןיגנערב ןטרַא יז טלָאװיג טסָאה איד ישטאח

 הנכס א ןיא
 ,הנוכ ןֵהָא רָאג ןהיטיג רעבָא סָאד טסָאה איד
 טַאַצ עצרָאק ץגַאג א ןיא ןיִגָעו טסָעד ןיא ראנ
 טַאַל רעניגײא רעד גירק ןירעװ איד טסנעק
 קיריצ םידיסח איד יצ ךעז טפַאה ןעמ
 קיק ןיטיירב םָעֹד רעדיװ ןטמ טיג טטָאג יצ
 ריד ףיוא םענ ןהא להאמ טנאה ןיפ ןיא
 ףיִר ַא לֵהָאמ ַא ךאנ ןֵהָאט ןיללַעװ טסָשװ איד זַא
 הנוכ סיורג טימ ןיּתאט ןיוש איד טסלָאז
 ןיפ תוכז רעד ןייטש יַאב ריד ןטצוויו רעו

 הנמאנ רעד
 דרַע רָעלוה רעד ףיוא םע סטיצ יצ טרעדניצא אינ
 .טרֶעװ זיא רֶע סָאװ קספ םצד םהע ץטּכַאמ ןיא
 ?ייװ יװַא איצ ןיפלָאװ יצ ָאד ןיפוק אייז

 דניו םִיַרָאטש ַא
 ךעג ױזַא גנוי םעד רֶעדיִנַא ָאד טגייל ןעמ

 דניוושיג יױזַא

 רעגייטש ַא טימ ןיטינשיג םהצ טָאה ןעמ
 רַעגײז םעד ףיוא העש אייווצ עקַאט רֶעבָא
 לימָאטנַאפ טימ טּפַאלקיג ץטלַא טָאה רעכעלטיא

 ףיש טימ
 ןיבירשרַאפ ןַעמ טָאה השעמ עצנַאג יד ןיא

 -- ךיב ת"ת ןיא
 ןיפָאליג יצ ןילבייל יצ ןיננעז םירוחב הבושי עללַא
 טסָאה !טיג !טיג ,טשיקיג םע ןיבָאה ןיא

 ןיּפָארטיג יצ
 שדוחה סנרפ רעזניא רַאפ גָאז ךעד ןעטעב רימ ראנ
 שדוק ןושל עֶממַאְס ראג השעמ ס'ףלָאװ עצנַאג יד
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 אייווצ רעגייז זיב ןיִטרַאװ יצ איידעב עקַאט
 איירק ןיִטשרֶע ַא ןיבעג טעװ ןְטָאה רעד זיִּב
 סימש ןיסיז ןַאד ןירְצה יצ ָאד יבא
 .-- סיז רעקיצ זיא סֶע תונמאנב ריד ןיגָאז רימ
 ָאד טליװ ןילַא ץטע זַא ילבייל טגָאז אינ

 ןיִרטַה ךיוא
 ןירַאפש ָאד טשינ רָאג ךייא טימ ךֶטמ ְךֶש ליוו
 רעדניק עצטכרָאה רָאנ
 ,רעדניװ עסיז ענייש סָאד

 ירישב רישא

 לריע ישנא לכ
 םירצגו םינקז
 םירשו םיכלמ
 ועְדִי תאז
 ּואָר םהיניע
 הרעשה חתפב
 הרענה יבא תא

 ולאש ותא 4

 ,- ןלעפ המ
 םירבדה לכ
 םירמאנ הפ

 הכ םיתעמש רשא

 .- הפ התע םיתמשר
 רבק םוקמב
 רבגו םישנ
 רצ םוקמב
 רק םגו

 םישנא ןיאב
 םישפחה קר
 םירחצ דצומ

 םימשב שמשמ
 עיפותו החרז
 עורק ולענמב

 אב םולה
 האר היפל
 היפיפי המלצ
 הירופ ןֿפגּכ
 םינויכ היניע
 םינומרכ הייחל
 הדמח ושפג
 הדמצל הב
 קשח היפיב
 קשנ היפ לע
 ףסכ תרוגא
 ףתחב שיה
 קרז הקיחב
 קרח וניש
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 הָרָׁש ויפבו

 הרז המלע

 םולה אּב

 םויה הנפ

 םיללצה וטנ

 ּםיללחה ומדרי

 המש טבה

 המיו ןופצמ

 האור ןיא

 האושו דושמ

 ארית לא

 הרוס הנה

 ונינש הבכשנ

 וניבכשמ לע

 הרוע הרוע

 הרישנ םיננרב

 דחי החמשנ

 ,דחפ ילב

 םער לוקכ

 םעזב הגאש

 השעמה המ

 השצח רשא

 ָז ךאיטחא יכנא

 1ךשפנ לולשא

 התא דיסח

 תמה ךתוא

 םינבאה לע טבה

 ךיניעב אנ רוש

 ךירבד ורשיה

 םינבו תובא הפ

 ובכשי וידחי

 ובאדת םשפנ

 ומירי םלוק

 ומיהי (גרציממ

 ךשארב ךמד

 ךגרהא יכנא

 תואא תאזב

 תואמו םיפלאמ

 יב תצפח םא

 59 האכ ךנתי ימ

 ךתד רַמֲה

 ךוצא רשאכ

 ךשאר רעש

 ךנקז רעשו

 ךבנז תאפו

 ךילעמ םריסה

 ;ףצמימ -- טסקעט םעניא (1
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 ךתולמש ףולחו
 ךילא אבאו

 ךרבדכ השצאו
 ,ךכרבב ינכרבתו
 חור האכנב
 חוש ךפש
 ןנחתה הילא
 ןנרו רמזב
 ךז ירמאב
 ךר חישב
 הנָנֶט איה
 !הננער הנשוש
 השע ירבדכ אנ
 אצ ינפלמ וא
 הנממ ךליו
 ופא ןורחב
 וּפכב ףסכו
 .הללק ךרדבו

 ןיליאטלפ יצ ילבייל טגָאז םָעִד ךאג
 ?ןילאומש טימ חוכיו ןַאמ ןיפ טשינ טסייוװ איד
 רענ ןייק טשינ ךאד טזיב איד ,איד גָאז אברדא

 רַצַצ סיורג םידיסח איד ןיפ טשינ ןעמ טָאה !גָאז
 עולבו עורק ךעבענ ןעייג אייז ישטאח

 ,- צובצ ַא רעדניזַאב דיסח רעכעלטיא טרָאפ זיא
 תודיסח ס'ףלָאװ יאדװװא אינ לאיטלפ טגָאז

 ןיסימש יצ טשינ ראג ךיא בָאה
 ללָאז סֶע ְךֶצ ליו ,טָאה ףלָאװ איוו תודיסח ַאזַא

 ןיסיניג ךֶעלפֶערק ליסיש ַא ןיא רימ

 ןייא הרבע ַא ךעז טפערט םענייא לַאװ !איג
 שדוח ןיא לֵהָאמ

 עקירעביא איד ןיגעװ טסעד ןיא ןייז טשינ ןיגעמ
 שדוק ץנַאג ךלמידיסח =

 ןְהָירְב יצ ןֶהָא טבייה ערוה רצי רֶעֹד זַא ַעֹנ
 ןֵהיֵט ּפיִל יצ ןיליו ןַאז ,םהע ךעד ךֶע וימ

 ןידַאמ ערה רצי םעד טשינ ןָאק ןעמ
 ןידאל תורצ יד םֶהָש ןיפ זימ עמ

 ןעמ טעװ ןיילא רהיא טגָאז אברדא אינ

 ?ןיִפָארטש םעד
 רֶעצנַאג רֶעד ַאב ראג טָאה רע סָאװ םעד

 ןיפָאלשיג השעמ

 רָאנ םע ללָאז סֶע גנוי ַאזַא זיא רֶצ זַא

 ?ןיִסַאר סיוא
 םידיסח עקירעביא איד ןעמ טעװ !אינ

 .-- { ןיסַאמש ךיוא
 גידליש ראנ זיא סָאד ילבייל טגָאז ןייּנ

 הָרָובַח רֶעייֵא
 הָרֵָושכ ךַאלג ױזַא לידֲער עצנַאג סָאד ןיריפ אייז

 םידיסח ןיפ רָאטַאיעט
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 חומ טימ סימרַאװ זיב ןייג יצ םיא גנילצילפ
 ךיור םעד טימ ןייז יצ הלעמ תומשנ איד ןיא
 ןעיַארד רעגייז זיב טרידעג ןיכַאמ קיטרַאפ סָאד
 ןיע ףרהכ ְךָעֹג ױזַא טרידעג ןיילַא ןיִניִווַאד סֶע ןיא
 טייטש ןיפנָארב קנירט רעסורג ַא ןיא

 רענייש ץנַאג ַא
 ַא טיירגיג ןהָא ךעז טגיל ןעבָענ רעד ןיא

 רעֶנייב ןָא עקלָאפ
 דיסח ַא ןהָא טגירק ןעמ זַא להָאמַא ןיא

 ןיקילפ םוצ

 תודועס ַא ףיוא ןידליג רָאפ ַא ןעמ טּפַאח

 ןוקית הוצמ

 ןיא סֶע א ןעֶמ טכַאמ ןידליג רָאפ יד רַאפ

 קנירט א

 דיסה 8 טשרעֶה ןעמ טרעװ ךאנ רעד

 גנוי רעכעלצניק ַא

 סייוװש ןיא רֶעֵיַאפ טימ טיברַאיג עקַאט טסייה סָאד

 ןהאט ןֶעמ גַעמ טשינ טֶעֶו רענייק זַא ןיא

 וייב סעדלַא

 טשינ ןיללָאז םידיסח איד איװ !וטסרעה

 ןיגעוו איד ןיִזַאוו

 (44) ןיגעק א ארמג רעזניא ןהָאטיג סָאד טלָאװ רעװ

 טפַאלשרַאפ זיא רע סָאװ שטנעמ ַא ןיללעװ זָאל

 טפַארק ןהָא ןיא חכ ןהא ןַאמ רעֶטלַא ןייא

 ךעד רע טלַאפ .ּמַי םעד רעביא ןייג רעּבירַא

 רַעדינַא ךצבענ

 ,חכ ךֶעֹבָענ ןיוש רִע טָאה איװ ןירָאװ

 רֶעדילג ענַאז טֿפַאלשיג ּפָא ןיננעז

 רֶעביא םהע טריפ ןיא שטנעמ ןייא םהע טפלעה

 רֶעבירַא רעסַאװ ןעסורג ןיקרַאטש םָעד רֶעביא

 רַעריפ רֶעד זיא ךצלקילג ,ןַאמ רעד זיא ךצלקילג

 רֶעריִגֶעַר רֶצכֶעלרֶע ןייא ןיזעװיג טסייה סָאד

 ךאלג רעבָא אייז ןימיק

 ְךַאַט ןעטטימ ןיא טקניפ

 ףיש איד םיא טרעק רעּפיש רעד ןיא

 ףיִלֲא ָאד ךֶעג ךֶעז טפַאח רע ןיא

 ןיפולטנַא יצ דניוװשיג ןהָא טבייה ןיא

 ןַפוא םוש ןייק ףיוא טשינ ליוװ ןיא

 ןיקנָעדיג ןֶעטלַא םעד ןהֶא

 ןעקנערט ָאד םהע טזָאל רֶע ראנ

 טכַאנ ַאב איו רעטצניפ ױזַא

 טכַאדיג ןעמָאנ ןייז ןירעװ ללָאז

 ףיוב סרעטימ ןייז ןיא רעכילעזַא לָאז ןיברַאטש

 ?ןךיוא ןיבעל גנַאל ךָאנ איצ רעד רענוזַא ןעד לָאז

 ולטיבש ליבשב אלא םילשורי הברח אל אנונמה בר המא (4

 ופודרי רכש רקבב ימיכשמ

 תבש) וב תכלמ ךרדה הז וקיחרה ל''ות יכ ךניעב הארו ('ה היעשי
 .'טק ףד וט 'ִּפ
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 ןירוביג טרעװ רֶע רֶעדייא םהע טזיא רעסעב
 דנַאה ןייז ךרָאד ןישטנעמ ןיללָאז סָאװ ךאנ

 - 1ןיֵרולרַאפ ןירעװו

 טַאֵל ערעזניא ָעלְלַא ןיננעז ױזַא 79 .1
 טַאו רעייז טשינ ָאדַאטָא !טָא
 טקַארט ןיצנַאג םעד ףיוא ,יָעסָאש םָעד ףיוא
 טקאפיג ןא ליפ ןיא ליפ ןידוי ָעטיִג יד ןינּנעז

 שטנעמ םֶָעֹד סָאד ןִענֶעק טַאל איד !טָא
 ןידנֲעלברַאפ ליסִיבַא

 ןיש ךֶעְז לָאז רֶע ןַארַא םִצ ןיּפַאה אייז
 ןידנעװ ןיא ןירָעק טשינ

 רֶעמיִרָא רֶעד יַאס ,אייז יצ רֶעבֶא טפיול סֶע
 רֶעכַאר רֶעד יַאס

 ןיא שטנעמ םעד ןיוש ןיריפרַאפ אייז ןיא
 רֶעכַאט עפיט איד

 תואצמה עש'הבנג ערייז טימ אייז
 תואחסנ ַעיַאנ ןיִניוִוַאד ןיא ףיוא ןיגנערב
 ןֶעמ ביוא הרומ ןיא ןיקיק ןַא ןֶעמ םָאל

 (15) סָאד ןהָאט גָעמ

 ןעייג סָאװ
 ,- תועט םעד טימ

 ןַאמ ךעד זיא סָאד לאומש 'ר טגָאז וטסרעה
 ,הָלאֹש עצנַאג

 עֹלַאװ עניילק ןיא זַא ןיהעז רהיא טעװ טרַאװ
 לעממיר ַעצנַאג סָאד ןימיק ףיונ יצ ךֶעז ןיללָעװ
 לָעממיה םּוצ זיב ןיגנירּפש ןיא ןיקצָאה ןיללעװ ןיא
 רענייק ןֵהָעַז טשינ טעװ סע זַא רתסב ןיא
 רענייב טימ ןיגנוי ענַאפ ןַאז אייז ןיללֶעװ
 רֶעְל רָאג זיא רֶעצרֶעה עֶרייז ןיא רֶעבֶא
 רֶעְָו ןיא ןָעװ ןיא סָאװ טשינ רָאג ןיסייװ אייז
 ץטיג טשינ זיא טּפַאשניסיװ ַאזַא ! יוא
 ץיּפש רֶעטְכֶער רַעד ןיִזָעװיִג טסייה סָאד טשיג
 םיקחש ירעשל ןעמ טמיק הדובע ַאזַא טימ טשינ
 םיקלח ריפ איד ןיפ עטצנֶעלק סָאד ךֶעד זיא סָאד
 ריפ ןיא זיא ארובה {תדובע) תודבע ןירָאװ

 טליײטיג ןייא םיקלח

 ךעז טָאה לכש ןייז גילדָאפ שטנעמ רעדעי

 טלייוורעדסיוא קלח א

 ,ןישטנעמ איד ףיוא טיירש רצ
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 םדוק םיקרפ הברהבו א"חמ טײנ קרפּב הרּומה ךיראה הזּב (5

 םיראתה ןמ והאצמתש המ לכ ןיאש ךל ראנתה רבכ הנה ל*וו וּל

 תאז תא ךא םהב ללפתנש 'ונל יואר םיאיבנה ירפסּב םשל םיסחוימה

 ,םהב ללגתהל ונל התומ תאזו ,הליפתב הלודנה תסנכ ישנא ּונְקיִת רשא

 תוליהתב וכיראהו םיחבשב וצירמה רשא תמאב םײתפה ושעש ומכ אלו

 ,ארובל םהב ברקתהל םוצבק תוצילמו םורבח יתוליפתב םירבד הברהו

 ינבמ דחא םהב אותי ולא םיראותב םהב ארובה וראתי םתבשחמ יפל

 םיעמושה ןומהה ןמ הנגשב ףודגו ףורח לבא דע 'וכו וקוחב ןור(ס)ח 'יה םדא

 שוריּפ 'ב 'יס יגש רמאמ רזוכב ןַײעו ל*כע םרמואה אוהה יתפה ןמו

 ןיחא ךל בר -- ,םיראתװ תגוכו

 88 םידיסח ןיפ רָאטַאיעט

 רעד זַא ריפ איד ןיפ עטסקרע סָאד זיא
 לֹצֲהָאפ זיא שטנעמ

 טנעה איד ןיא טקעטש תודבע ַעצנַאג סָאד ראנג

 (* -- לָהָאמ ןיא ןיא
 ריפ ַעללַא איד ןיפ זיא עטסעב סָאד
 רהְיְט ַא ךעז טניפֶע שטנעמ רעד זַא
 ןיניז טימ ןיא לכש טימ ןירעלק יצ ןהָא טבייה ןיא
 ןיניפיג ארובה תודבצ ןיננעק ןעמ טָעװ ױזַא ,טָא
 קירַאמ םעד ףיא טייג שטנעמ רעד זַא טשינ רעבָא
 קירַאט ןיִטסֶערג םעד ףיוא םיא טכירק ןיא
 קירב רעד ףיוא טייג ןיא
 קיק ַא טָאג יצ ְךָעז טיג ןיא
 גנילפ ץנַאג גיסיילפ ץנַאג
 ,גנוי רעכעלצניק ַא ָאד ךעז רע זיא
 ןֵהָא טָאג רֶהָע טפיר ןיטינעמ עללַא להָאמ עללַא
 םהע טעװ טָאג זַא הנומא עקרַאטש ַא טָאה רע

 ןֵהָאט- סָאד
 האיצמ ערשכ ַא ןיקיש יצ רעֶהָא ָאד םהע טעװ ןיא
 ןיטכערסיוא ָאד ךעז לָאז רע דלעג טימ יג 8

 הצירק ַא
 טנַאה רעד רעטנוא ןימיק םהע טעװ זַא וליפא ןיא

 לארשי ינב איד ןיפ ץ;רענייאנ םענייא
 יג ַא ןיא ,ןיִסַאר סיוא ךיוא םהע רֶע לָאז

 להָאמ עלללַא טינעמ עללַא וליפא ןייז געמ

 יוג תועט ראנ ?ןהיט סָאד ןעמ געמ אברדא אינ
 רָתֹומ זיא

 יֹוג רעד סאו סָאד ,ן'לזג יצ קֶעװַא טינ רעבָא
 רעֶטיִב ןיא רֶעווש טיברַא

 רע ןהָא ןעװ ןיפ ןירעלק יצ ןהא טבייה
 ןירובעג טרעוו

 טלצוװ רעד ןיפ ךעבענ טרעװ רע ןינַאװ זיב
 ןירולרַאפ

 אימ עסורג סָאד ןיא טיײברַא ערעטיב איד
 ,- איצ םֶּהִע סָאד טמענ ןיא דוי רעד טמיק ףוס םיצ
 טסיגרַאפ שטנעמ ַא זַא תמא זיא סָאד ראג

 טילב ןַאז ךעז
 קד'תמא עקַאט רעבָא ןיז ןיא טטָאג טָאה ןיא

 טינָעמ עללַא

 181 ,ז

 םירפ ןיזעוויג ןעמ טסייה םעד טימ
 םירק טשינ זיא סָאד ,טיג זיא געװ רעד
 םיקלא איבנ רעד טניײמיג טָאה םעד טימ
 .- (36םיקלא אוה 'ד יכ ךבבל לא תובישהו

 ךלת רשא ךרדה ףל ודיגי המה בל ירקח םילֹודגה לא ךל (*

 ַאלא ארבנ םושל גשימ 'יהיש הנתנ תומלש םוש ןיאש םתעד יכ וב

 אוה םדאה ןמ תילכתש םירמואש םיפוסוליפה תעד ורתסיו ,םישעמב

 .ק ם"ש םפש (ד"פו ג"פ ג"מ םירקע) דבל תולכשומה תוגשה

 ךילעמ לקהל ךרדה ךיתרוה םינויצ ךל יתבצה !ירילי 6

 ,םמוקמב םיבּיתכ םאצמל קושחתו ךבלב הלא ירבד ואבי םא יכ ,הדובעה
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 םידיסח ןיפ רָאטַאיעט

 לָאז ןעמ יוװצ רקיע רעד ןיזעוװיג זיא סָאד
 ,(17 ךאלמ ןייק ןיניד טשינ

 .הנבל רעד יצ טשינ ,ןיז רֶעד יצ טשינ
 ךלהמ ַא זיא איז ישטאח |

 ןייש רעייז ןיטכַאל לעממיה ןיא ישטאח
 ןירעטש איד ןיִא ןיִז איד

 םיכלהמ איד יצ שטנעמ רָעֹד טרָאפ ךעז לָאז
 ןירעק טשינ

 תידובע ךָאנ טיט ןעמ זַא טסימש רעװ ןיא
 תֶדֹוסי עברא עללַא איד ןיפ סנייא יצ
 רענ ַא יַאדװא ךעד זיא רעד
 רַעַצ יאדװא ךעד ןעמ טָאה םעד ןיפ
 טטָאג זַא טיײטשרַאפ שטנעמ רעד ישטאח

 רֶענייא רָאנ זיא
 ןייק ףיא ָאד טשינ ןיש זיא םהע ץוח

 רֶענייק ןיִטלַעוו םּוש
 טריפֶעג ןיצנַאג ןיא טרָעװ טנַאַה סטָאג ךרָאד ןיא
 לגלג םוש ןייק טשינ טרֶעװ םהע ןהא

 טריִרָעג טרָא ןיפ
 רוב רעטּושּפ ַא דבוע רעד טרָאפ טסייה
 .-- רוד ס'שונא טנידיג ןיבָאה תודבע ַאזַא
 תודיסח ןייק ןיִזֶעװיִג טשינ טסייה סָאד רעבָא
 תודועס שלש לָהָאמ ףיניפ אקוװד טסע ןצמ זַא
 ןיִסַאר יצ ןיא ןיִניִבנגיִג אַײדַאב
 ןיסַאב ןֶהָא עקשיק רעד ןיבָעג יצ יִבַא
 טרֶעהיִג ךיא בָאה ױזַא טשינ !ןיבעלח ןיינ
 טרָעװ לחומ רֶעמצַאז 8 זיא תודיסח ַאזַא
 רֶעסֶערּפ א דיסח ַא ראנ טסײה רענוזא
 רֶעסֶעֹב טוט רעד ןיוש זיא תודיסח ַאזַא רֶעדיײא
 לק ַא רעסערפ ַא ראנ טסייה דיסח ַאזַא
 ללַאג איד ּפֶא ץניא טקירד דיסח אזַא טא
 ןיניװ ןַאז ןיפ סיורעד רימ טמיק סָאװ ןירָאװ

 ןיִגָאלק ןיא
 סיּפֶע ןיצנַאג ןיא סיוא ראנ טקיק רע זַא

 יי

 אל םא

 ןיִגָארט יצ קְעװַא
 רימ ןיפ טרָעהיג ןיוש טסָאה איד !לאיטלפ וטסרעה

 יצ טשינ ךָעד ךֶע ףרַאד לֶהָאמ ףיניפ ןייק

 ריד ןיִגָאז

 ןיִרֶעה רימ ןיפ וטסגעמ רעטרעװ רָאּפ ַא ךאנ ראג

 שטנעֶמ רעד ןיִהַא איוו ןיסיװ איד טסצוו

 ןירֶעק ךעז לָאז = |
 הרות רעקילײה רעד ןיא ץניא ַאב !איד טסרעה

 עגתשהל ונילא אב הז םגה ךרמאב ירפס תאו לתוא ללקת םאצמת

 םאצמתו םהירחא ךל !'ידידיו לריקי ןכל ,תדכ אל רשא םירבד תוברהלו

 תבוח) *ךכבל לא תובישהוע דצ "ץרַאה ןַאז רעבא, תליממ ,םמוקמ לע

 .(3 יּפ תובבלה
 ס'שונא,, דע 'יכ "רקיע רעד ןיזעװיג זיא טַאד,, תליממ (7

 (בי'פ םייוכע םייבמרּב איה) ''רוד

 184 .ז

 185 .ז
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 ארוב רעקילײה רעד ןיבעגיג ץניא טָאה איז סָאװ
 איו יױזַא רבח ןַאד ּפיל בָאה !ױזַא טייטש

 ןיִבֶעל ןַאד
 ןיבֲעגיג ךעבענ םהע טָאה טטאג סָאװ םהע ןיגרַאפ
 (15 ןירענרעד ריד טימ דניירפ רעטיג ןייד ךעז זָאל
 רֶע לָאז דיר עטכעלש ןייק ןיא האנש ןייק

 ןירֶעה טשינ ריד ןיפ
 ןעכַאז עללַא עננַאז ןיא אנקמ טשינ םהע יאז

 ןיִכַאל טשינ םֶהָע סיוא טסלָאז טלַאַפ ו"ח רע זַא
 המקנ ַא םהע ןָא ןיבָאה טשינ טסלָאז
 המשנ ןייא טָאה עדייב ץטִע ןיֵרָאװ
 רענַאד ןַאז טֶעװ יױזַא ףוס סמענצי יװ ױזַא
 רַענַאמ ןַאז רֶעדיו טֶעװ רֶענַאד איו ױזַא ןיא
 ףרעפ סָאד יַאס שטנעמ ץרעדנ שרָעד יַאס ןירָאװ
 טרע רָעֹד ןיא טיט םעד ךָאנ עדייב ןיגיל
 ףעסעב שטנעמ רעד זיא ךַאז עקיציינענייא טימ ראנ
 רעסערג המהב רעד ןּופ שט:עמ רעד זיא םעד טימ
 קילײה יז זיא המשנ ַא טָאה שטנעמ ןועֶד-נ םעד
 קלה סטָאג ןיפ םלצ ַא טָאה שטנעמ רעד ןיראוו
 ןיא רג רעד ןעװ ,טרַעהיג יאדװַא טסָאה איד

 ןטרַא ןימיקיג

 לָאז רע טלָאװיג טָאה ןיא ןקזה לליה 'ר יצ

 ןליז רייגמ םהע
 ןיפפא םעד ףױא ליװ ךע ראנ
 ןיפוק אבה םלוע ןינעק רימ לָאז ךיא
 סיפ ןייא ףיוא טייטש ןעמ איװ טַאַצ עגנַאל אזא
 טרעפנעיג לליה 'ר טָאה סָאװ אברדא אינ

 {סימש םעד ףיוא
 ללכ ןייא ןיזעװיג רסומ ראנ לליה 'ר םהע טָאה
 ללש ןייק טימ ןילָאצַאּב טשינ ןעמ ןַעק ךאז יד
 ןאפ רַעבָא ץראק עקַאט זיא ללכ רעד
 ןַארַא ּפָצק ןיא שטנעמ םָעֹד טיג טייג סָאד
 "?ןַײלַא ךֶעד יװ דניירפ ןייד פיל בָאה;
 ןײג רשיה ךרדב ןיוש איד טסֶעװ ללכ םעד טימ
 רֶעיאט ריד ַאב רעטרעװ איד ןַאז רָאנ ןעזָאל

 דלָאג יו
 איד איו יױזַא ,אבה םלוע ןיבָאה איד טסעוו

 ,- טלָאװיג טסָאה ןיילא
 טרעה ןָעכַאז ראפ יד טָא !לאומש 'ר
 טרעלקיג גנַאל ןיוש בָאה ךצי ןירָאװ
 ןיא טשינ לֵהָאֹמ ןייק רימ ןָאק סָאד ןירָאװ

 ןַארַא ּפָאק
 הנוק ליוו שטנעמ ַא זַא ,ןיגָאז לָאז ךֶע

 ןַאַו אבה םלוצ
 רֶעפרעד הרות עצנַאג איד ןייז םייקמ רע זימ

 חמּב 'פ) ּתּבשּב אצמת לליה 'ר ינפל אבש רגה השעממ (8

 . - - ךיגזאב התע הלגא רשא םירבדה ןהו (אייל ףד ןלקילדמ
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 ןימיק יצ ה"ע יצ זיא תוצמ לַײטַא טימ רעבָא
 רַעווש

 ץינ ַא שטנעמ רֶעֹד טנַאה טָאה סָאװ ,רימ עז גָאז
 עקַאט טלַעוו רעד ףיוא טיט רע ישטָאח

 ץטיג ליסיבַא
 דניק רעדעי טרָאפ ךעד טסייוו סָאד רעבָא

 דניז ןיבָאה זימ שטנעמ רֶעכָעלטיא זַא
 ליסיבַא ךעז טָאה ןָעמ וליפַא ,טנַאה ךעד זיא

 ןימיניג טימ תוצמ

 טשינ ליִסיִב םעד טימ טרָאפ רֶעֹּבֶא ןעמ ןעק
 ןימיק אבה םלוע יצ

 ?החטבה ס'םימכח ָערֲעזניא טנַאה עיז זיא איו
 אבה םלועב ןיבָאה זימ שטנעמ רעדצי זַא

 = .- החלצה ַא
 ןיסימש ץיריצ רעדיוװ ןילעװ רֶעמללָאז רימ ןיא
 ןיסיניג תוכז ַא טלֶעוו רענעי ףיוא ןָאק ןעמ זַא
 גיניג ךיוא זיא סָאד תוצמ לַײטַא טימ וליפַא
 (פגירק ס'םימכח ערצזניא עקַאט זיא סָאד ןיא

 ךיוא זיא ױזַא ,ןיִגָאז טשינ ךיוא ןַעמ ןעק ױזַא 186 .ז
 טרָעװ טשינ

 טָאה סָאװ ךָאנ ,השק ןייז טעװ סָאד ןיראוו
 טרָעװשַאּב י"שה ץניא

 גנַאל יױזַא זיא איז סָאװ הרוּת רעצנַאג רעד טימ
 טיירב ױזַא

 טימ ראג אבה םלוע יצ ןימיק ןָאק ןעמ זַא
 ?טייקיגילק ץנַאג ַא

 טימ טשינ ץטלַא רימ ןיננעק יַאסו יאס
 ןיניפיג גניִרֶעלקרֶע

 ,זיא אבה םלוע ןיפ גָעװ רעד עכלעוו
 ןיִניִרָעד ןייג לצ

 ןטימ טיג רהָעלְק םעד טרָאּפ ליװ ןעמ זַא ראג
 ןייטשרַאפ לכש

 געוו ןישרקוח ַא ןיא ןיניפיג טרָאפ רעמ לעװ
 ןייֵג איצ

 םידסח ַא רַאפ סָאװ ןירעלק רעממָאל ןירָאװ
 ץטיג א רַאפ סָאװ

 שיא לכל אּבה םלוע תשּוריּב ל"זח וחיטבה רשא החטבהה (*
 "אּבה םלוצל קלח םהֹּל שי לארשי לֹּכ,, םרמאּב איה ,לארשי ינּבמ טא

 (א"ע צ 'ד ןירדהנס)

 קרפב ןנחוי 'רו שיקל ןב ןועמש 'ר וקלחנ הזה רבדב (9

 הרעפו השפנ לֹואש הביהרה ןכל םש ורמא (א"ע איק ףד ןירדהנס) קלח

 רײשמש ימל שיקל ןב ןועמש 'ר רמא (ד"י 'ה היעשי) קוח ילבל היּפ

 והירמל היל אחינ אל ןגחוי ר רמא ,הרותה ןמ דחא קח  ּוליפא

 --הרותה ןמ דחא קח וליפא םַײק אלש ימל אלא ,הכה והילצ תירמאד

 .ערג אל יּכ הארת םש

 690 םידיסח ןיּפ רָאטַאיצס

 בייה ןֶהָא ןיפ שטנעמ םעד טימ טיט י"שה סָאװ

 69 ץיּפש םוצ זיב
 טנָעמַאדיּפ ןעטיג ַא טימ ןירוביג טרעװו שטנעמ רעד

 טנעה אייװצ ןיא סיפ אייוצ טלעּפָאטיג ץלַא

 . ןיגוא אייווצ ןיא ןירוא אייווצ רעדיוװ ןיא

 רעסעב שטנעמ םעד לָאז סע ידכ !סָאװ ךָאנ

 ,-- ןיִגוט
 ךַאסַא תוצמ ןבעגיג טָאה י"שה ךיוא ָאד ױזַא
 ךַאז ןייא טימ וליפַא שטנעמ רעד זַא ידכ

 הרות רעד ןיפ הוצמ רעטצנעלק רעד טימ

 ארומ ןיא המיא טימ ראנ סָאד טיט רע דלַאב איו
 קילײה ץנַאג טיג ץנַאג ןימיניג ןהָא הוצמ יד זיא 187 .ז

 טלָעוװ רֶעֹנֲעי ףיוא יאדווב טָאה שטנעמ רצד זַא

 קלח ַא
 ארמג רעד ןיא ךעד ןיניפיג רימ היאר אהו

 הרצ סרעשַעוװ טערג רעד ןיפ השעמ רעד ַאב
 ןיפ השעמ רעד ַאב רטוש םעד ןיפ ןיא

 {?1 התימ ס'אנינח "ר
 טַאהינ ןיבָאה םיוג עדייב עללַא יד זַא

 התורבחב אבה םלֹוע
 רעיײז טימ אייז זַא ךָעד רימ ןיהעז טנַאַה

 ןעכייצ ןעכילרֶצ
 אבה םלוע יצ ךַאז ץןייא ךייא טימ טנעקיג ןיבָאה

 ןעכיירגרעד :
 לארשי ינב איד ןיפ רענייא ןכש לכמ

 .-- לֶהָאמ עללַא ןימיק אבה םלוע יצ יאדווא ןעק :

 םעד ןירעלק ּפָא ןיללָעװ לָאז שטנעמ רעד רָאנ

 ןיילַא רכש

 טשינ ןעמ ןָאק סָאד ,טָאה שטנעמ רעדצי ליפיוו

 ןייטשראפ
 ןעכַאפ עכילטע ָאד זיא םעד ןיא ןירָאװ

 .ןעכַאז ראפ א ראנ ןיסימש ָאד רעמלעוו רימ

 הוצמ רעדעי זַא ןידנַאהיַאפ זיא להָאמ ןייא
 ןידוי ןיפ

 תרהה הלע ילע ,ךינפל המכחה םלוס הנה םיענ ארוק התצו (0

 יױעמ ללש קלחת םש .םיעבונ המכחה עּובממ םַײח םַײמ אצמת םש

 'ד בוטמ השא ,םיקידצה לרוגו הקזחה די האר ,אצמת השא  בהז

 בא ,תוחא יוהו הא יוה עמשי אל .ףחרת לכשה חּור ךא המש םרחבמ

 התצ הנה -- היללוע ידי קזחת אל םחר תרוה ,םחרי אל המש ןב לע

 דומעל ,שדוקה לכיהב אבל תוארל ,דומעה ךתרמשמ לע רשא תעה

 יזא ;גרדהב תֹולצמ לע הלע ,ךברקב ךחור דוע םא ,לא ינפל תרשל

 (ל ט''כ אפ ג"מ םירקע) ךתירחאב ךל בטית

 קילסו יברד 'יתובבשב הוהֹּד סבוכ אוהה לע תובותכב ורמא 1

 ײחל ןמּױױמ סבוכ אוהה ףא הרמאו לוק תב האציש תימו לפנו ארגאל

 חנוממ היהש רטוש אוהה לע ורמא ם"'וכע תכסמב ןכו -- אבה םלועה

 ףעטצי אלש ידּכ ותתימ ברקש יפל יכ ,ןוידרת ןב אנינח 'ר תא תימהל

 תינעת תכסמב ןכו ,אבה םלוע ײחל ןמוזמ היהש ,רתויב אנינח 'ר

 םלועל םינמוזמ םהש והילא םהילע רמאש  םישנאמ םישעמ הברה איבמ

 .-- אבה



 םידיסח ןיפ רָאטַאיעט 01

 ןיִדיִׁשרַאּפ רָאג ערעדנַא סע ןיפ סגייא ןיננעז

 רעסורג רעד ןיפ טיט רענייא ןידנַאהרַאּפ זיא סֶע

 עֶנייֵא הוצמ

 הוצמ ַא ךעבענ ראנ טיט רערעדנַא רצד ןיא

 עניילק א

 : ְךַא סָאד ןעד טלעפעג ,ןיגָאז ןַעד ןָצֹמ ןַעק

 !ךאלג רַכְש ןיבָאה ןיללָאז עדייב עללַא איד זא

 הוצמ איד סָאװ סמָעד זַא סיוא טזאוו םתסה ןמ

 רֶעסֶערג זיא
 טלֶעוו רענעי ףיוא יאדווא זיא רכש סמצד

 .- רֶעסֶעב ךיוא
 טיט סָאװ רענייא ןידנַאהראּפ ןלא רעדיוו ןיא

 תּונוַכ טימ תוצמ

 ױזַא טזַאװ סצ ,ןיילַא ןעד ןעמ טייטשראפ אינ

 תונרשי סָאד סיוא

 לֶהָאמ טרעדניה יאדווא זיא ,הוצמ ןַאז זַא -
 ןימיניג ןֵהָא ןיימ

 זיא איז סָאװ ,הוצמ סנֶערַעדנַא םעד איוו

 ןימיקיג ץרַאה ןהָא
 (22םיכרד צְכיִלֶעזט ךַאסַא ארמג רעד ןיא ןיניפעג רימ

 איד דנַאנַאב ןיטָארביג ןיִבָאה ןישטנעמ אייווצ

 םיחסּפ תונברק

 ךיוא ןיסעגיג ךאלג תונברק איד ןיבָאה אייז ןיא

 ךיוּב םצד ןיִליִפרֶעד טלָאװיג ךעז טָאה רענייא רָאנ

 רָאנ ךיוא ןיסעגיג טָאה רֶערַעדנַא רעד ןיא

 ןיִגָעוו סטָאג ןיפ

 ?ארמג רצד ןיא טייטש סָאװ אברדא אינ

 == ?ןיגָערפ ךָאנ ןעממָאל

 ןיא ךַאלג קידנעטש םיקידצ איד זַא יא טייטש

 ןעייג ןעגצוו סטָאג

 ןיננעק אייז ,דימת ןעללַאפ םיעשר יד רצבָא

 א ןעייטשרעד סיפ איד ףיוא טשינ

 ךעז טָאה םימכח עקיטנַאה איד ןיפ םענייא ַאּב

 ןעפָאלרַאפ השצמ 8 ךיוא

 סָאד ?אבה םלוע יצ ןימיק גנילצילפ לָאז ןלזג א

 1 ןַעּפָארטיג גנאל טשינ ןיוש ךצז טָאה

 םינלזג איד ןיפ ,ןהעוויג יױזַא זיא השעמ איד

 ןילַא רָאנ רענייא

 רעייז טימ ,שטנצמ ןיגילק ַא יצ ןימיקיג זיא

 ןייוויג סיורג ַא

 188 .ו

 ולצש םדא ינבל לשמ (א"צ ג"כ ףד רױנ) ל'יזח ורמא (2

 ולכאש הז ,הסג הליכא םשל ולכא דחאו הספ םשל ולכא דחא םהיחספ

 םב ןכלי םיקידצו !/ד יכרד םירשי יכ רמוא בותכה וילע חספ םט5

 םיעשופו רמוא בותכה וילצ הסג הליכא םשל ולכאש הזו ('ז דייי צשוה)

 ףלחתת תחא הוצמ ףא יכ 'וניניעב וניאר כ'א .םש םש - םצ ולשכי

 ,--בטיה ןּבהו ,הב םיולתה תונוכה ןיב םהישועה ןיו
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 םישרה םישעמ ענַאז ןיועויג הדותמ טָאה ןיא ן8פ .ז
 םיאטה ענייז ףיוא הבּושת ַא ןיטַעביג טָאה ןיא

 גנירג ןיִטלַאהרֲעד ןינָאק ללָאז רֶע הבּושת ַאזא רָאנ
 ןיבעגיג סיױרַא הבּושת ַא טָאה םכח רעד

 גנוי םינַאּפ םעד
 ןהָא להאמ טנַאַה ןיפ ןֶעמֶענ ךעז ףיוא לָאז רע
 ןְהָאט ןיימ טשינ ןיוש תורבע איד לָאז רֶע

 ןעגָאז טשינ לֶהָאמ ןיײק רע לָאז טנֶעגיל ןייק ןיא
 ןיִגָארטרעד ןיננעק רֶע טֶעװ הבּושת עניילק איד

 ,ןימיניג הבּושת יד ךצז ףיוא טָאה ןלזג רעד

 ןימיקיג ליטיבַא רֶעבָא להאמא ךעז זיא סע איװ
 ןארַא דלַאװ ןיא ןיגנַאגיג זיא ןלזג רעד

 ןיִטייֵט שטגעמ ַא
 טבײה רע סָאװ ,םענייא רעבָא רהצ טניגעגַאב

 ןיִטייֵג יצ ןֵהָא םִע
 ןיִגָערפ יצ ןהא םהע טבײײה ןיא ,םהע טצ'צימ ןיא
 ןיִגעװ יד ףיא טייג רֶע איװ ןיגָאז םִע לָאז רֶע

 החטבה צָתָמֶָא ןַאז ןיא טנַאמרעד ךעז טָאה ןלזג רעד

 הכאלמ יד ןָאט ליװ רֶע זַא ,טלייצרעד רע טָאה
 טשיג טגערפ ןיא רעטַאװ רעבָא ךעז טייג רע

 םָענייק ךָאנ
 םענייא ךָאנ לֵהָאמַא ךאנ רעטַאװ רעבָא טניִגעֶגַאב רֶעֹד

 טיט רע סָאװ ךיוא םהע טגערפ רערעדנַא רעד

 ךלַאװ םעד ןיא
 םעד טלייצרעד ןיא ,רעטַאװ ךעז טנָאמרעד רע

 דלַאב ןיא ךעג ךיוא

 ןייג עֶעצ יצ ןהא ךעז ןעבייה אייז איו
 ןייטש ּפָאק ןָא רָאג ָאד טבַאלב ןלוג רעד

 ןירעלק יצ רעביא ןהָא ךעז טבייה ןיא ןפ0 .ז

 ןירעה ןישטנעמ אייוצ איד ?ְךֶע איט סָאװ
 ןיגָאלשרַעד םענייא אד אייג ךיא זא

 ןינאֹז תֶודֲע ןייג עדייב אייז ןיללצװ ךָאנ רעד

 טױט םעו טכַאמיג שטנעמ םצד בָאה ךיא זא

 זטיונ ןיימ סיוא ךאנ רעד ןיפלעה רימ טצװ רעװ

 טערקעד ןַאמ רימ ןיכַאמ ךעד ןילעװ ןישטנעמ עְללַא
 ךיא איו ױזַא ןיטעלפרעד ױזַא ךימ לָאז ןצמ

 טָעלפרֲעד םענעי בָאה
 ןידַאנש ּפֶָא קסע םעד ןיפ רֶעסֶעב ךע םָאל

 .- 1ןידַאל םירוסי עְטסיִועמ ךע לָאז סָאװ ךאנ
 סיורַא סימש רעזניא ןיפ ָאד טנַאה טמיק
 סיוא טזַאװ הצִצ ס'םימכח איד גילדָאּפ זַא
 הלעמ ַאזַא ךעז ןיא טָאה שטנָעמ רעד זַא

 עלאו עניילק ןייא ןיא ,טינעמ ןייא ןיא

 ךַאו םורע סיורג ןיילק קוליח ןייק טשינ זיא סע
 ָעללַא אבה םלוע יצ תוצמ טימ ןימיק ןינעק

 .-ךאלג
 טקילפיג גיניג ןיוש לארשי 'ר טגָאז טרָעדניצַא
 טקירדיג ּפָא ךייא טיִמ ללָאג איד ךעז גיניג ןיוש
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 טרעלקרַעד גינעג ןיוש רַעמ ֿבָאה רימ

 טרעװ טשיג הטורפ ןײק טנעז ץטע זַא

 ןיפ ןימיק סיורעד ָאד ץניא טרעװ סָאװ אינ

 ןיפָארטש ךַאסַא

 רעממָאל ,-לכש ןייק טשינ טָאה ץטצ זַא

 ןיפָאלש ןייג רעסעב

 ןייג יצ תוצח יצ ןימיק ןיש טעװ םלוע רעד

 .-?ןייטש ָאד ךָאנ ךעו רעמלעװ ץניא ןיא

 ףָעְטמַמִל םעד ןידניציג ןהא ךצז טָאה רעכע ,טיא

 ךעז ןיבָאה ןילבייל טימ לארשי 'ר

 ןיבילקיג ּפָא רוחב הבושי ַא

 ד"מהב ןיא יד ןיא ,ןיריפ םייהא אייז לָאז רע

 ןיבילביג רעביא ראנ

 רֶעֵמ רעגייק טשינ םירוהב הבושי אייווצ עקיצנייא

 טרעלקיג רעביא ךצז ןיבָאה םירוחב הבושי אייווצ איד

 טרעהיג ןילבייל ןיפ ןיבָאה אייז סָאװ רעטרעװ איד

 גנוי 8 זיא ילבייל זַא ןיבילביג אייז ַאב זיא

 גנילפ ץנַאג תמא ןיא תוריקח ןיא זיא רע

 םינצבק יד םידיסח ערעזניא ןַיא

 ש- םיגרענ עסיורג סעקטדײל עקאט ןיננעז

 דנַאַרּפ טטטיג עללַא ץֹסֶע טרעדניצא אינ
 טנַאה רעטכערג זיא רעװ ץטצז
 תוריקח ָענַאז טימ ןיא לכש ןַאז טימ ילבייל יט
 --!! .-תורובג עקילייה ערייז טימ םידיסח איד יצ

 - - עדנע -- -- עדנע - --

 וירבה ודרי ילבייל ירבד וקדצ יכ םתוארב םלכ

 .-- תאוה הניקה ואשנ םבל ירדח

 ,םהירועג תשא לע םידיסח ומכ ,טהיתבו הירק ילא,

 .- םהּניי ּתתיבש לע םירוכש ומכו

 ףבש ילע הרצע וארק ,דופס וברה םכיפ וחצפ

 סלא) ,דוקרו תולוחמ םכמ התבש יכ ,דושו

 תולג ילעו ,היתבשמ לע וליליה םידיסחה ישארפ

 ךפשנ רשא םגיי לעו ,הירמז ריש ימיענמ

 (ילא) היתודועס שלשּכ

 04 םידיסח ןיפ רָאטַאיעט

 הבר יּכ המע יכב ,היריכמ ישנאו היעדוי דתיפ

 היתועירי םיקמו הלהא דוע הטונ ןיא ,היתוחנא

 (יְלאָו
 לוקב וגאשי ,הלוצמ ןויב ועבט וכלשנ םורממ,

 הליסמה רודגתו םמש רשא דעו ילע ,הריכבמכ

 שלא,
 רשא ךמע רוכז ,ךללהמ תרמזו תודות לא דוקפ,

 םלעת לעו הניזאה םתעושל ,ךתרשל תרחב םב

 טלא) ךינזא
 ןופצב הרוופה ,המלאנה השל הלדה םעל רמאי,

 טלא) המק ףוסאי ריצקכ םפסאת בושת יכ ,המיו
 ףוכז ,תראפתה תרטע הדיסחה תוהנא לוק עמש}, -

 תרדוק ךלת הפש הטעת התצו ,תרבג התיה םדקמ

 סלא)
 ררמא ,םינומעפכ לוק אשא ץלצב ךיתומוח לע,

 םילכיהה תממוש ילעו ,םינושמק ולע יכ יכבב

 סלא) םיינומראהו
 תלשמנ תורצ והופפא ,ךרד ירבוע לכ םכל אל;

 הלפנ ליא ןיא רבגכ התיה ,ךרע ןיא ילככ
 (?לא) ךרב לשוכב

 "ומלג ,הידיסח תודה ראפ תודות לא רוכזסע

 תורשו םירש דוצ ןיא ,היתושמ הראשנ הלוכשו

 סלא) היליצב קוחשל
 עברא תוכלמב םינותהתו םינוילעב קוחצה הדבמ,

 םירתּכב םירתכומה םיכלמ עבראו .םינוש תורוצו

 (כלא) םינורהשבו
 תיחמה הלטב ,תורואמה ורדק וזה הלילב !יוה;

 םיקחשמה תותּכ ולדח ,תרוטקה ילכו תילטה לע

 סלא) תרומשמה יצח דע
 הרגח יכ האר ,הליפתו םינונחת ןזאה לא אנג

 תילע םחר ,הליחות ךלו רפעב השלפתה קש
 הליהתל דוע בושתו

 -וענ תשא לע םידיסח ומכ ,םהיתבו הירק ילאפ

 וכּו םהיר

 ןעײָאט :ךילמ ה"כלמ רע"ּבייא רעט"ניא לידנא"ג

 נב י-ה: דיי



 }= לאירצטאמ ןוא ןטנעמ'וקנאד
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 1671 ויא 'תוצרא עּברא דע, םענּופ שידיי זיא םיזורּכ ייווצ
 (סקנּפ םענעריולרַאפ םענּופ טַאלּכ ע

 ןילרעּב) ווָאנּבּוד .ש .פָארּפ ןּופ

 "תוצרא עּברא דעוע םענופ סקנּפ * לאנינירא רעד

 רָאנ ןענעז סע .ןרָאװעג ןלַאּפרַאפ ,טנַאקַאב יװ ,זיא ןליוּפ ןיא

 רַאי ןיא) וּתעשּב ןענעז סָאװ ,רעטעלּב עכעלטע ןרָאװעג לוצי

 .עג ןּוא ָאנּבּוד טָאטש רעד ןּופ ןרָאװעג טקישעגּוצ רימפ 84

 =עז רעטעלּב עקיזָאדיד ןיא .יכרַא ןימ ןיא טציא ךיז ןעניפ

 םענּופ ןעמָאנ ןיא ןענעז סָאװ ,שידיײ ןיא םיזורכ ײװצ ןַארַאּפ ןענ

 *ַאי ןיא רירַאי ןפױא ןרָאװעג ןּפורעגסיוא ?תוצרא עברא דעומ

 ןעגנּוציז יד ןעמּוקרָאפ טּפָא ןגעלּפ סע ּואװ ,(עיצילַאג) װַאלסָאר

 ץנַאג ןופ םישרדמ-יתּב עּלַא ןיא ךיוא ךָאנרעד ןּוא ,דעו םענופ

 'ימודא האמ סםנקב תוצראה לכבש תויסנכ יתב לכב,) ןלױּפ

 ."בכעמו החומה לכ םיכמ

 -קערש יד ךָאנ ,(א"לת) 1 רָאי ןיא ןעװעג זיא סָאד

 יד ךָאנ ןּוא עניארקּוא ןיא ןיקצינלעמכ ןופ תוגירה ע-על

 -ָאקע ןרָאװעג ןענעז תוליהק עשידי יד .ןעװ ,ןלױּפ ןיא תומחלמ

 -יוא רעטלַא רעד ןעװ ןּוא ןגָאלשרעד קיטסײג ,טריניאּור שימָאנ

 רענעי ןיא .ןלַאפ קראטש ןּבױהעגנָא טָאה דעו ןּופ טעטירָאט

 טכארּבעג ןברוח רעד טָאה ?עניאּור, רענײמעגלַא ןּופ טײצ

 ןּופ הדירי ַא ּוצ ,תקולחמ ,תומוהמ ּוצ ןּבעל ןשידײ ןיא ךיוא

 -ונק, וצ ןּוא תוליהק יד ןיא ןילּפיצסיד רעגנערטש רעטלַא רעד

 .טימ ענלצנייא דצמ עיציזָאּפָא ןּוא סעגירטניא -- "םירשקו תוינ

 םענּופ תונקת יד ןגעק--תוליהק יד ןיא סעּפורג רעדָא רעדילג

 .טיּבעג ןלעיצנאניפ-ךעלטפאשטריװ ןפיוא סדעדנוזַאב ,דעו

 םענופ ןרָאי רעק70 ּבײהנָא ןיא רעק60 יד ןופ ףוס םוצ

 .עג ךיז "תוצרא עּברא דעוע רעד טָאה טרעדנוהרָאי ןטצ1

 ןקיטסעפרַאפ ,טעטירָאטױא ןײז ןקרַאטשראפ  רעדיװ ןעמּונ

 .עז סָאװ ,טײל יד ןפמעקאב ןּוא תוליהק יד ןיא ןילּפיצסיד יד

 ענעמונעגנָא יד ףױא רבוע ןסערעטניא עטַאװירּפ ּבילּוצ ןענ

 טױל .ללּכהיתבוט ןטימ ןענעכער טשינ ךיז ןליװ ןוא תונקּה

 ןיא) גיניק רעד ןּוא םיס רעד ןּבָאה דעו םענּופ תולדּתשה רעד

 ןסילשוצסיוא טכער סָאד ןעגנּוטלַאװרַאפ-להק יד ןּבעגעג (1673

 *עּביולרעד רעד ןָא ;ןטסקינעּפשרעדיװ ןדעי הליהק רעד ןופ |

 תואולה ןכַאמ טרָאטעג טשינ דײ ןײק טָאה להק םענּופ שינ

 ַא רעדָא עדנערַא ןַא ןעמעננָא ,םיחלג ןוא םיצירפ יד יב

 רעדיװ רעו רעד טָאה (1676) רעטעּפש רָאי עכעלמע םימ .עלעטש
 "הבכולמ רעדָא דרע עשיצירּפ ןרידנעדַא ּוצ ןדײ טרעװרַאּפ

 טיט ןעגנּואיצַאּב-לדנַאה ןיא ןטערטנײרַא ללכּב יח .,ןעגנּולַאצּפָא

 יד טימ ןטקילפנָאק ּוצ טּפָא טגנערּב סָאד תמחמ ,ןדי-טשינ

 ןּוא םעד ןגעװ ןדער תוררש-

 רעד טָאה (1687) רעמעּפש .ללכ םעד ןדָאש ןעק ןּוא ןטסירק
 .רַאפ ַא ,דעו ןופ תולרּתשה רעֶד טױל ,ןּבעגעגסױרַא גיניק
 םעד ןּפרַאװּוצרעטנּוא ךיז ביוחמ ןענעז ןדײ עלַא זַא ,גנּונעדרָא
 ןלָאצ ןּופ ךיז ןכַאמקעװַא טשינ ןוא דפו םענּופ טעטירָאטױא
 .ןעגנּוטלַאװרַאּפ-להק יד ּוצ ןּוא דעו םּוצ ןרעײמש

 -נָא םענופ ּבױהנָא םּוצ ךיז טיצאב וּורכ רעמשרע רעד
 -לעזא ןגעק *תוצרא עברא דעוע םעד דצמ ףמַאק םענעזיװעג
 ןעײרדסױרַא ךיז ןליװ סָאװ ,רעדילגטימ עמַאזכרָאהעגמּוא עכ
 -- תקולחמ ןײרַא ןגָארמ ,סעגירטניא ןריּפ ,דעוה תונקּת יד ןּופ
 ערעײז ּבילּוצ זײרק רעמ לע כ םעניא -- "הירורעש ןייא,

 - "אכלמד אנא  תובוח ידי ןײז אצוי טשינ ןעמ ןָאק, םישעמ

 תולילגו תולהק, ןּוא ,ןרעײטש-הכולמ יד ןגָארטנײרַא טנײמ'ס

 םער ךרּוד ."תחלג ןּוא םיצירּפ אייּב רעּבירד ןַײא ךיז ןקידלוש

 ליפ ,םלועה:תומוא "הובת לפש, ןדײ יד ײז ןכַאמ

 ,םשה-לּולח ּוצ טגנערּב סָאד

 עמָאנָאטױא עקיטרָא

 יה ראה

 יד טכעֶר סָאד רעבירעד םטיִג דעו רעד

 םימ, ײז ןפַארטש ,טײל עכלעזַא ?ןייז ףדור , ןעגנּוטלַאװרַאפ

 .םֵרַּה ןיא ןגײלנײרַא ןּיא ?תוסיּפתו תוסנק ןּוא תופרח
 רעד ויא ןָאט ןטױל רעגנערטש ליפ ןּוא רעטערקנָאק

 -לעפיטלעג ןגעק (1 :טדנעװעג זיא רעכלעװ ,זורּכ רעמײװצ

 .("םיפויזּב קסוע,) טלעג עשלַאּפ טימ ןעלדנטה סָאװ ,יד ןּוא רעש
 ןענעז (3 ,ןכַא עטבנגעג ןפיוק סָאװ .יד ןגעק (2

 לש ןירותסמ הלגמ, ןענעז סָאװ (4 ,"יוגל ױג ןוּב םירסרפ,

 ײּב סָאװ ,םיוג רַאפ סױא ןלײצרעד ,"םילרע ינּפּב לארשי

 םישעמ יד ןגעװ - ןענײמ םע ףרַאה אמתסמ ;ךיז טוט ןדיײ
 -רעל 'נּוא ןזײװ, סָאװ (5 ,לודגה דעו םעד ןּוא םיִדֹעו יד ןּוּפ

 -טנא סָאװ ,רעדיװ טנײמ סָאד -- ?םילרעל תויחמ ישדוי ןינ

 ,ץוח-פלכ טפאשטריװ רעשידי רעד ןּוּכ תודוס יד ןקעד

 םעה ןָא תוררש ײּב (סעלעמש) "תונמתה, ךיז ןכּוז סָאװ 6
 ןעיירפַאּב תוררש יד ךרּוד ךיז ןליװ סָאװ (? ןּוא -- להק ןּופ ןסיװ

 .רעד טרעװ סעירָאגעטַאק עלַא יד ןגעק .ןרעײטש ןלָאצ ןּופ
 ,"תורנ יבכו רפוש תעיקתב ארונהו לודגה םרחא א טרעלק

 ןילֹּבּול ןיא גנוציז:דעו רעקיררעירּפ רעד ןּופ הנקת רעד טױל
 .1671 רַאּורּבעּפ ןיא

 עיצַארטסּוליא ערָאלק 8 ןענעז םיזורּכ עדיײּב עקיזָאדיד

 ןיא ןלױּפ ןּופ תוליהק עשידײ יד ןיא ןעגנּונעדרָא יד ּוצ ןה
 ינָא טנעלפ רעו רעד סָאװ ,ןעלטימ יד ּוצ ןה ,טײצ רענעי

 םָאװ



 "תוצרא עּברא דֹעֹו םענופ שידיי ןיא םיזּורֹּכ ייווצ 204

 -יצסיד יד ןּוא טעטירָאטױא ןײז ןקראטשרַאפ ּוצ ידּכ ןעמענ

 .תוליהק יד ןיא ןילּפ
 רעמשימעג א ןיא ןּבירשעג ןענעז םיורּכ עדײּב יד

 רעטשרע רעד .םיקוסּפ עשיאערּבעה טימ שידי ןופ ךַארּפש

 רעד ןיא זנוא ןּופ טכעלטנפעראפ ןעװעג זײװלױײט זיא זורּכ

 ןּביג ָאד רעּבָא ,(308 .ז 10 .ב) ?אידעּפָאלקיצנע שיאושזדע

 זיא רעטײװצ רעד .טסקעט ןלּופ ןײז לָאמ ןטשרע םּוצ רימ

 ױקָאד יד ןעגנערּב רימ .טקּורדעג ןעװעג טשינ ץעגרע ךָאנ

 ַא ךױא ןּביג ןּוא עיּפַארגַאטרָא-לַאניגירָא רעײז ןיא ןטנעמ

 .ךעלטײז 3 יד ופ עלימיסק אפ
 םענופ שיאעדּבעה ןיא המדקה 8 טמוק םיוורּכ יד רַאּפ

 .עג ךעלריפםיוא טרעװ סָאװ .םעד ןּופ רוציק ןימ ַא -- דעו

 םיפורח, יד ןגעװ ,ןטײצ עקיאורמוא יד ןגעװ :רעטײװ טגָאז

 ןענָאזרעּפ עטסקינעּפשרעדיװ סָאװ ,תוקולחמ ןּוא ?םיפודגו

 'ישנועב םא יכ וניקסע לכמ תונפל ונל היה יאדכו, .ןָא ןכַאמ

 ןּופ ןטײקירעװש עסירג יד ּבילּוצ רעּבָא י"םהה םישנאה לש

 טציא זיּב סָאד ןעמ טָאה ןרעײטש יד הכולמ רעד ןגָארטנײרַא

 -סױרַא ןרעװ ףוס ַא םעד ּוצ ןכַאמ ידּכ ,ןָאט טנעקעג םשינ

 ; םיזורּכ יד ןּבעגעג

 זורכה ןושל הזו,

 ןױאל ו"צי תוצראה יגיהנמ םינזורה 'יניצקה 'יפולאה

 'נוא 'ירורעש (ןײא) וזא זד ,טָאה ןנופיג ךיז זה רחאמ ,עידומ

 שאד טעמכ זד ,םלעה לילנ ןיא טקעװרעד ךיז טָאה תקולחמ
 דמעמ ןיעװיג קױמ הלילח 'נוא ןגנאג(יג) ףױא רע לילג

 המכ ןדָאװיג טגירקרפ זיא 'נוא ,לאדשי תיראש לכה בצמו
 ךיז רפ ךאז יד ו'יצי ןתוצרא :ד) א"ד ינזור ןּבָאה וזא "פלא

 ןא ןבאה (שאד) איד 'טײל יד טפארטשינ ןבאה 'נוא ןמוניג

 וד יכלעװ טהיג ןארד קלֶח ןײא ןבאה אה איד 'נוא ןבוהיג

 יבליז ךיז זד רחאמו .רובכה ינפמ ןײז םרופ ליװ םינ ןעמ

 םירשקו תויננק ןכמ םײל וד תולהק ןיא ןקעוורד ןיבז
 ףױא רבוע ןײז 'נוא ןראוויג טרוהרד ןירד טינ איד הי'ועב

 יכליז רביא 'נוא ,תולהק איד בירחמ ןײז נוא םינומדק תומרח
 ;נוא ,אכלמד אגרכ תובוח ידי ןײז אצוי טשינ ןעמ ןאק םישעמ

 ינוא 'יצירפ א"ב רבירד ןײא ךיז ןקידלוש תולילגו תולהק

 'יפדור ןײז ןגיבלעז איד .זיא תושפנ תונכס לטײא שאו תהלג
 אז ןישעה ו"צי א"ד ינור .םהל חולס אל םירומג
 םיפרור |;םּלאְ) זא םפארטשינ 'נוא ןמוניג ךיז רפ םרדנוציא
 חא .אכלמד אגרכ קוליסב טרדנוציה דורמ ןײז איז טרעײנ

 העוצרו לקמו תושר ו"צי א"ד יגיהנמ יניצק ינזור ישאר ןביג
 יכליז ןיז ףדור ןילאז איז זד תולהקה ישארלו תולילגה ישארל

 'ה הבאי
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 'יפא תוסיפתו תוסנק 'נוא תופחח טימ ןפארטש ?נוא טײל
 םיכמ ןײז ןלאז תואצוה איד לא 'תא 'וג ינידב {וליפא}

 ןעמ טרעװ ןימשיג ןרעוװו ןיכז יכּליֵי שאוו :נוא .'ירשק ירשוק
 'נוא ,'יחורו ןרק ררדיײלק יריא 'נוא רזײה יריא ןּופ ןייז הבוג
 ןײק םֶהימִי לכ ןלאז ןביה ןא ןיכז יכליז יד םײל ןגיבלעז איד

 ןבאה הקזח ןײק 'נוא .לילג וא הלהק יריא ןיא ןבאה תונמתה
 ןאט ןיכז יכלז ןרעו איד 'נוא רעדניק שרדניק ריא ךאנ איז
 שרפומ הדונמו םרחומ ןײז ןיכמ םירשקו 'ינונק ןרעוו ?נוא
 תובותכה תולאה לכ םהב וצבו ןלארשי ישדק| י"ק לכמ

 טשבלעז ךיז ףױא תונמהר ןיבאה םינ אז זד רהאמ ,הרותב
 יכ .ללמ םעד ףױא 'נוא לילנ רדא הלהק רעד רביא ;נוא
 רימ זד םינ ןיקנעדיג איז ?נוא ,םוקמה ינפל תוקולחמ השק
 םַײל יכליז ןיכמ תומואה יניעב סואימו סואמ 'נוא לּפש ןייז
 וה זיא עודי זא ,הזבננ לפש ןיז ה"ועב רימ זד ראג ךאנ
 שאװ בר ןוממ םעד ןופ 'נוא ,ןיכז יכליז ןופ ןריר םיבר םירש
 בל לע םישמ רכלטיא לאז כ"ע .'ידוהי רעטנוא םינ ףױא
 יבומ ךרדב וכליו םיער "יכרד יכליז ןיא ןיג וצ טינ ןַיז
 ו"צי א"דד םקנפב ןראוויג ןבירשג ןײא זיא זורכ רעד +נוא
 ,רומג |ןיד קספ) ר"ספ ףקותב

 .ל"נה זורכּה ןאכ דע

 ןושלהיהוב הז וורכ זרכנ דרפ

 הוב ןיז הרתמ 'נוא עידומ ןעמ !?טואלנ טָאל ךיוא

 ןדימש דלאג ןה ייפוב קסוע ןַײז איד םײל איד ןגעוו ,וורכה
 ןײז רסומ טרעװ םײל יכליז ןעמ זד ,םיקסע ירדנא ןיא ןה
 .מ םיצוקה רעבל ןגיל אז ףױא טלעג םרעװ 'נוא תוכלמל
 יד 'נוא .ןפױק תובנג אד איד ךױא .'ואבצ 'ה םרכ םרכה

 יירותסמ ןײז הלנמ אד איד ןוא ,ױגל יוג ןיב םירסדס ןײז אד
 ישדוי ןינרעל 'נוא ןזיוװ אד איד 'נוא ,םילרע ינּפב לארשי לש
 לודגה םרח רעד .םהיתומשנלו םהל ױא .םילרעל תויחמ
 ןראויג זיא ןבעגיג שאװ תורנ יובכו רּפוש העיקתב ארונהו
 'נוא םיעשופ איד ףױא ןיז לה לאז א"לת (:ץינמַארג ןילבולב

 ליצמ ךיז איד 'נוא ,תוררש ןופ ןטכוז תונמתִה ךיז איד ףיוא
 םרוג ןַײז איד .ןיבעג ןלאז םיסמ ןַײק איז זד תוררש י"ע ןײז

 ןײז םַײל יכלח .םהֹל הולס 'ה הבאי אל תובורמ תואצוה

 ןײא ןעוו +נוא ,רקפה זיא ןוממ ריא ,תומלוע יתשמ הדונמ

 אברהא ןיפלעה טינ איז ןעמ לאז ןמוק אי ףױא טרעװ הלפמ
 שירפמ 'נוא 'יתחת לואש רעד ןיא ןײז רסומ איז לאז ןעמ
 ."הלוגה להקמ ןיז

 .(רעורבעפ ןיא) דיראי,ץינמָמרג ןתעּב :טנײמ סָאד 4

 בערד בענק עב עצור נער ביר:



 הרהומ ה הע רוב ש;

 ו ױרַאהגרעּב ר"ד ןּופ

 :טנפעדאפ ָאד טדעװ סָאװ ,טנעמּוקָאד רענעטלעז רעד

 יד רעטעמיטנעס 3224622 ןופ עי טקורדעג א זיא ,מכעל

 םּוצ ךיז טרנעװ סָאװ ,טַאלבגילפ ןײק טשינ זיא סָאד .סיורג

 טשינ הרוחס ןימ םעד טיט ןבָאה רענע-טנקַאּפ יד ךיוא ,םלוע

 טגעלפ'פ עכלעװ ,?טעפב לעיציּפא ןא יא סָאד .ןָאפ ּוצ םטהעג

 ןעזענ ןענעז סע פיפיװ ,ןרַאלּפמעזקע לָאצ או ןיא ןקּורדּפָא
 ,רעלָאצ-העײטש םיּתב-ילעּב הליהק רער ןיא

 זַא ,ןענעקרעד ןעמ ןעק תותוא יד ןּופ ּפיט םעד טול

 אמּתסמ ויא גָארּפ .גָארּפ ןיא ןרָאװעג טקּורדעג זיא לטעלּב סָאד

 עריא ּוצ ,טנעמּוקָאד ןקזָארמעד טָאה סָאװ ,הליהק יד ךיוצ

 1652 ןּופ "ןָאדרּב , ןגעװ תונקּת רעגָארּפ) מקישעגּוצ םוּתּביילעב

 .(901.םונ ,670 .ז ,בקעי-ןּב ײּב טנָאמרעד ןרעװ 1702 רֶאי ןויּב

 .ה"י ןמ-17 םענּופ ךיוא יאדחב טמַאטש טנעמּוקַאד רעזנּוא

 יד ןענרעל ןּיא ןעגנּוזײװנָא ןּבעג ּוצ קעװצ םעד טאהעג טָאה רע

 םָא װרטּפ ,ןופרעד ןוּבשח םעד קמה ןכמ ּוצ יװ םיּתּב ילעּב

 טפרַארעג טָאה העּובש עקידארומ יד .?ןָאדרּכ, ןלָאצ ןּפרַאד ײז

 םעד ןלָאצ םיּב לדניװש ַא סעפע ןײגַאּב ּוצ טשינ ןקערשנָא

 "..תעד לע - .העומש .רעד ןיא ריפנירא םעד .רעײטש

 טָאה דײ רעדעי תמתמ ,ןרעלק-עד ּוצ ןעװעג קיטױנ טשינ זיא

 ,ץֹלַא רעּבא .אּברר אינק ןּופ השעמ יד טסּואװעג טּוג םֶּתַממ

 טּוהּכ יױנעג ָאד םרעװ ,?ןאדרב, ןלָאצ ףרַאד ןעמ טָאװראּפ

 זנוא ּוצ סָאד טָאֵה רַאפרעד עקאמ ןּוא .טנכערעגסיוא הרעשה

 .רעד ןעעז ריט .טרעװ ןשירָאטסיה ַא לטעלב טעײװעגרעּבירַא

 ןגָארטעג טָשה סָאװ .,ףקראפ ןּוא ףױק רעדעי ראּפ זַא ?ןּופ

 ."ןארדּב , ןלָאצ טּפרַאדעג ןעמ טָאה ,רחסמ ןּופ רעטקאראכ ַא

 ןפ ןעמּוקעג טשינ ןענעז סָאװ ,תוסנכה רַאּפ ךױא רעגָא

 רַאּפ יאדחּבו יאדװּב ןּוא הכאלטירכש ,ײרעּפקעמ ;ונײה ,רחסמ

 .לָאצ ןָאדרּב טחמעג ןעמ טָאה -- םיחװר-טלעג ןּופ תופנכה

 ּב-םדוק זיא ?ןאדרּב,, זַא ,ןעגנירד ריט ןענעק דניצא

 ,רעײטש רעטקערידטוא ןָא טנײה טע טּפור'מ יח ,רעײטש א

 טגָארט סָאװ ,עיצקאסנארט רעדיװטעי רַאפ טלָאצעג םרעװ סָאװ

 רעמײװ .טלעג ןגָארטנײא אּבהל ןעק סָאװ רעדָא ,טלעג ןייא

 יַֹּב ןרלּוג 1 רַאּפ ןעמ טָאה תוינק ײּב זא ,ריואװעג רימ ןרעװ

 -- טלעג:הריד ןופ תוסנכה ײּב ,לשערג } ןלָאצ טפרַאד

 חויר) הסנכה .רענײר ײּב ,ןרלּוג א ראפ רעציירק 4 1/2 ןיוש

 זיא ןדלּוג רעד) ןדפּוג א ראפ רעצײרק 6 1/2 ּוצ -- (עודי

 א ד רכ "7

 יו ןייטשכַא

 .ָארּפ רעד זיא ,ןעעו רימ יװ .(רעצײרק 60 ןעװעג טלָאמעד
 לָאמַא ןוא 7102 לָאמַא - רענײלק ןײק טשינ רָאג טנעצ
 -עג טשינרָאג ןכת ןבָאה רעלא ;צ-רעײטש יד ןוא ,10 רעּביא

 :פ ןכַאל ּוש טַאה
 :טפיוה יד .רעײטש ןּופ ןימ ןײא רָאנ ןעװעג זיא סָאד

 רעַײטש-ןגעמרַאּפ רעד ןעװעג ןענעז הליהק
 .לעּב רעדעי סָאװ ,(תלוגלג) רעײטשדפָאק רעד ןּוא (םובסי
 עקַאט .ןלָאצ טפרַאדענ טָאה ,החּפשט:לעּב רעדעי .ה .ד ,תיבה
 ,םימעמּוא ןזעװעג םריפע:נײא טשינ ?ןאדרּב , רעד זיא רַאּפרעד
 לז ס14 םנס 86ת 5181016ת 610- (תונקּת א"יש) 8 197 :ב"צ ,עז

 דעדע; ןיא ןרע ייטש

 ,םינ ,106 0 ,ףלָאװ :עז) ןרעמ ןיא תונקּת עקיזָאדיד ןּוּפ

 טָאה ?ןאחרּב, רעד זַא ,ןענרעל ךיוא רעּבָא ןעמ ןעק 4

 .ראפ רע -- 'נײה :;םינּפ רעדנא ןט ךָאנ טַאװעג רעטעפש

 ךרוצפ רָאנ ןענעז סָאװ ,תוינק ײּב לָאצּפָא םעד ךיוא טגנַאל

 "רַאּפ ןעמ טָאה ?ןאדרּב, רעטנּוא זַא ,רימ ןעעז ןכּב .ומצע
 םעד ןגעװ ךעלריפסיוא .רעײטש-םּוסנָאק רעדָאדץַאזמּוא ןענאטש

 ;ְךּוּב ןײמ עז
 ט;4טמ06ת טתס 2246 ?2ו/ (23650110216 64. 46066ת

 ות 2156ת54246+ טתס 66ת 51596ת86/06106ת, 5. 19, םתנת.
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 "ןאדרּכ , טרָאװ םענופ עיגָאלָאמיטע רעד עגונ זיא סָאװ

 -אּב ,19 .ז ,ְךּוּב ןטנָאמרעד ןַײמ עז) וקיּתּב ןזָאל סע ךיא זּומ
 ןמ8 םעניא טרָאװ םעני עיצּפירקסנַארט יה 5 גנוקרעמ

 לז 8 ת } 6 ,  46 קרעװ םעניא .38/40ת ןיא ה"י

 8 ןופ ד"ה יח קא 66 /טס6ת גת 16ק062 5. 98 -- 0

 טסשַײה סָאװ א מכַאמ רעד טלָאצ'מ סָאװ .,רעײמטש

 .(העייטש ץנארעלָאט ,ןדלּוד רַאפ טלעג : ונייַה) - 28,004

 ןעמ טנעקרעד .,רעײטש ןומ םעד ּוצ ּוצ ךױ טקיק ןעמ ןעװ

 ןיא רעײטש םעד טָאװ ,רָאנ יא קוליח רעד .?ןָאדרּב, רעזנּוא

 -םירקטנארש יד זיא רשפא .הררש רעד ןעמּונעג מָאה ץילּפעט

 ,רעכיז ףיא טשינ טסײװ ןעמ ןעװ רעּבָא ,קיטכיר טינ ָאד עיצ

 אה ךיא סָאװ ,תועט םצד ןטכיררַאפ ָאד ךיא ליװ בגַא (1

 ,ּוקָאד רעזנּוא י"פע .*עודל חויר , ןּופ ןשטײטסיוא ןטימ טַאהעג טרָאד
 ,קפס םּוׁש ילּב חויִר א טסײה =עודל תויר. זַא ,ןענרעל ןעמ ןעק טנעמ
 ףימ בָאה ךיא סָאװ ,/ףיוקנײא, טרָאװ סָאד ךיוא ,ןיװעג רערעכיז א
 ,ה"וחס ןּופ ףױקנײא :ןסײה טצװ ,ןײטשרַאפ ּוצ טעשטּומעג טרָאד



 ןאדוּב לע הרומח הצובש 05

 זַא ,רימ ךיז טכּוד דניצַא) .טרעװ ַא ןּבָאה רוקמ רעדעי ןעק

 סָאװ -- 28:60װ8 ןשינײטַאללטימ םענּופ ממַאמש טרָאװ סָאד

 :עז ;רעײמטש טיטַאּב ךיױא טָאה

 םוט 08086, (210558ז!טתת 6464 5. ט .ק 2401*)

 -ַאּב זנּוא טזײװ ?ןאדרּב לע הרומח העּובש; יד םָא

 'רעירפ יד ןיא ןּבעל םענּופ םײקרעװש יד ךעלרעּפמײש

 ,ןמײצ עקיד

 ןאדרב לע הרומח הצובש

 הרּומח העּובשּב ןרהעװש ..ּבײװ ןײמ ממאז (1 5735 ךיא
 זאה הרוּת ירפס איד ןהיטש ןנירה ואװ שדוקה ןורָא תחיּתּפּב
 יניס גרעּב ןעד ףיוא אוה ךורּב שודקה ןּופ ה"ע וניּבר השמ
 ףיוא זנּוא ןירעװש ּוצ שלַאפ רעד ןיא דנוא .ןיזעװג לּבקמ םוה
 יי םש תא אשת אל רמאנש ומכ טאָה ןיטָאּב רפ יטספרעש
 יא שורג ההעז שנוע רעד דנוא :הקני אל יכ אושל ךיהלא

 תעד לעו אוה ךורּב םוקמה תעד לע ידײּב ריח ןרעװש ָץילא
 "טוק ןדנהעטש ײּב דנוא ןיטלעטשּב העובש רזיד וצ ןירעד
 הלובחתו המרמו המרע ילּב וניתלהק ינּב לּכ תעד לעו ןעיראס
 ןילא ןופ ריװ זד היהיש ןפוא הזיאבו 'יהיש ימ 'יהי םלועבש
 זױא ץטכינ ןטסגנירג ןיא לדנװ דנוא לדנִה ןעכילקנעדרע דמיא
 רזנוא זױא יכלעװ הרוחס יבלעז איד ןופ יאײז זע ןמונג
 ןכילקנעררע רמיא ןטשנוז רדוא .ןיגאפ רדינ .ןידאל שגנולדנה
 .ןבאה טּפיױק רפ ֹונוא רדוא ןדנה וצ זנוא ןטרא רדוא ןיצאלפ
 ךיוא .ןמוקב טידערק .ףױא רדוא דלעג ןרהאּב רּפ יאײז זע

 ררוא רדניק ירזנוא ךרּוד יכלעװ הרוחס יגיבלעז איד ןופ
 ןדנה וצ זנוא םיקסעתמ ידנײרּפב .ידנּבה ןמהאנ רמיא ןטסנוז
 וע .לדנה ךיטש ןאפ רדנימ טּכינ .ןרראװ טפיוק רפ ךאנ ,ןײא
 זע רנירפ ימוג ןטסנוז רדוא ירניד ןידאל ירזנוא ךרוד יאײז
 רכש .רטלעג יסערטניא ךיוא .םידוהי וניא רדוא םידוהי ןרעװ
 .ףוליח .לעופ ירִי פע רדוא ןטסבלעז זנוא ןופ יאײז זע הכאלמ
 רפ ןכילקנעדרע רמיא טשנוז ךרוד רדוא תורסרס .עודי חויר
 .התורבחב רדוא .ןיײלא .סוננ .ןיװג ןיבאה ןמהאנ גאמ סע .משניד
 רדוא .הנידמה לע .גארפ דסיױא רדוא .גארפ ןיא ריה אײז זע
 שילא ,ןיבאה טניד רפ .ןיסעמ רדוא ןיקרעמ רהאי .הנידמל ץוה
 העובש רזיד וצ ןינעד ןילהאמ רעד ןרזנּוא ןיא םידעי דנוא
 ןאררב זלדנה עניטאנ לכיב ןטגידנעהב ןעיראסיטוק ןימלעטשב

 ינהא דנוא גנושוט רעפ ינהא גימכיר דנוא ןבירשג ןיײא איונג
 תמאב לכה רבא להאװ .טכיל ןטכחג אײברד ןימסידנימ
 ןײא ןופ רהאהצ דנוא .ןבירשג ןײא לביב ןיטזעמב ןיא רשויבו

 .רּוטקצרָאק רעד תעּב טצצזעגּוצ (*

 ,ּב"ּבּפ : תוצט י"פצ טײטש טסקצט ןיא { ינולפ ןּב ינולּפ (
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 השש עודי חויר ןופ דנוא ,לשערג ןײא ןידלוג ןידעי ןאפ ףיוק

 ןינמאניג ןײא ןער ןּופ ךיוא איװ .ןבאה ןיפראװג זױ רמלצ
 געמ רפ בהז לכמ יצחו רמלצ 'ד רזניצ בלעװג רדוא.זיוה
 אינ דנוא ןבאה טריציפיצעפש ,ןאײצקורטשניא שנַאררב רעד
 ןתמו אשמ ןרזנא וצ םירוהי וניא רדוא םידוהי ךרוד ןילהאמ
 ןײא .טכיױרבג ןתמו אשמ ןרזנא וצ יכלעװ ,הרוהס הגינײא
 רעפ וצ זײװ רגטסיל ןאדרב ןעד ךרודריה םוא .ןיזאל וצ ןּפױק
 היהיש המ היהי תורוחס יגינעײ איד ןופ ךיוא רדנימ טבינ .ןישומ
 ןפ םיקסעתמ דנוא רדניק רדוא בײװ ןײמ רדוא ךיא זאװ
 ףיוא לדנאה ןרזנוא וצ איד ימייל ןטסנוז רדוא םירחוס ירדנא
 ירזנוא דנוא זנוא ךרוד יכלעװ ןיזאל ןימענ רדוא .ןמונג טצעזג
 זױא ןעד .דנײז ןדראװ טפיק רפ םיקסעתמ רדוא רדניק
 רעד ךױא איװ .ןידלוג ןּופ לשערג ןײא זיא זד ןאדרב ןינסעמג
 רעפ ןאפ ןרדנאז טצעזג ףױא ךילקריח טכינ יכלעװ ןּכײלג
 ןיטלעמב ןיא רמלצ השש ' ןידלוג ןידעי ןופ ןמוקב חויר ףיוק
 ; ןיבאָה ןבירשג ןײא לכיב

 שגאררב רעד געמ רפ דנוא ןירעװש שלאפ רימ ןאװ
 שנאדרב ןיטועמב ןיא ןאדרב שלדנאה רזנוא ןאיצקורטשניא
 ןיא היהיש ןפוא וזיאבו היהיש המ היהי הלובהתב לכיב
 טריציפיצעּפש ,טכער טכינ ,ןמונג זיוא ץטכינ ןופ ריה ןמסידנימ
 : ןיזאל ןבַײ-ש רטנוא רביײרש ןײא ןימלעמשב וצריה ןעד ןופ דנוא
 תוללקה לבו .השמ תרותב םיבותכה םירוראו תוללקה לכ ןילאז אז
 םיוקמ דנוא ןגיטלעװג ןדײב זנוא ןא ה"ע איבנה 'יעשי לליקש
 הזה םלועב אל לארשי ינב תדעב קלח ונל היהי אלו .ןדרעװ

 אטח ןזיד ךרוד לארשי לכ ןופ רנײק דנוא .אבה םלועל אל

 ריװ ןררנוז .ןילאז ןרריװ טפארטשעג טכינ העובש רעד ןיגעװ
 ןרהעװש טכער רבא ריח ןאװ .תומי ואטהב שיא לכ .ןײלַא
 ןא השמ תרותב םיבותכה תוכרבה לכ ןלאז .ןײז םכערג דנוא
 :ןמא ןרעװ םיוקמ דנוא ןגימלעװג זנוא

 העובש רמוחב רדנוז בא רהעװש ינולּפ תשא תינולפ ְךִיִא
 טפאשנפיװ םימ יאײז זע התורבחב ררוא .ןײלא ךיא זד ,ל"נה
 אשמ ןַײק ללכו ללכ רנײז ןסיװ ראפ ינהא רדוא ןאמ ןײמ
 ןיצונ ןימסנוז רדוא ןיװג ןײק ךיוא .יבה טמכיר רפ ןתמו
 טע םיחװר רדוא קנעשיג ןבאה ןמהאנ גאמ זע .באה ןיסאגג
 ןטכירטנע ּוצ ןאררפ ןופ ואח .יאײז סע זאװ ןיא ןהיששב גאמ
 טכינ איה .יבאה ןגיוש רפ רדוא ןילוה רעפ טכינ .ירהעװ
 .נסיח ןײק ךיא זד טסיל ררוא המרע ינהא ךיא רהעװש רדנימ
 רדא גינעװ ןאדרב שלדנה םעד ןופ ןאמ ןײמ ולא בה טפאש
 ןרדנאז .ימעה טריציפיצעּפש טכער טשינ רדא טישוט רעפ ליפ
 ןנעד רע שכלעװ לכיב שויד וד טסואהב טשרדנא םכינ רימ
 -נימ ינהא .שלא .טאה טיגידנעהב ןעיראסימוק ןגימרעװ ןיגעג
 ;טזיא ןדראװ טריטאנ ףײלש רטנוא ןטסיד
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 ןארוב לע הרומה העובש

 ןּורָא תַמיִחּפַּבהָרּומֲח ?רָעּוכְׁשִּב ןרהעווש- בייווןיימטמאז כ'בפ דיִא
 ןופ הע ּוניּבַר הֶׁשִמזאווהרֹּתיִרְּפִס איד ןהישש ןנירה ואווׁשְרֹוקַה

 .רעּד ןיא דנוא- ןיזעווג לֵּכִקְמ טוה יַניִס גרעֶּב זעֶד ףיּוא אּוהְּךּורָבׁשיהְקַה
 אל רַמֲאְנָׁש ֹומָּכ טאה ןיִטאָּב רפ ישספרעש ףיוא זנוא ןירעווש וצ שלאפ
 זיא שורג רהעזשנוע רעד דנוא; הָקָנְי אֹליִּכ אָוְׁשל ּךיִהצ  םֵׁש תֶאאָׂשִת
 ּצ ןיירעּר זררֲעַר לעואוה ךורְּב םֹוקְמַה תַעַד לַע ירייּב ריוו ןרעווש אזלא
 ללָּכ תַעַד לַעְו ןעיראסימוק ןדנהעטש ייּב דנוא ןישלעטשּב הָעובְׁש רזיד
 הָזיאְכּוִּהִׁש ִמוִי םֶלועְבְׁש הָלוכְְַּהִמרַמּוהָמְרֶעיְִּבּועַתָלַהְינְּב
 ןותצ לדנוו דנוא לּדנַה ןכילקנעררע רמיא ןילַא ןופ דיוו זר הָוְהִָׁש ןַפוא
 זיופציכלעוו !ידָרָוחְס יּבלעז איד ןּופ יאייז זע ןמונג זיֹוא ץטכינ ןטסגנירג
 ןכילקנער-יע דדמיא ןטשנוז רדוא . ןינאל-רריני ןיראל שגנולרנה רגנוא
 רפ יאייז זע .ןבאה טפיוק רפזנוא ררוא ןדנהּוצ זנוא ןשרא ררוא ןיצאלפ
 זדורוחס יגיּבלעז איד ןוֿפ ךיוא-ןמוקּב טירערק ףיוא ררוא רלעג ןרהאּב
 יירניירפּבי ידנּבחד ןמהאג רמיא ןטפנּוז רדוא רדניק ירזנוא ףרור יכלעוו
 ןאפ -ררגימטכינ . ןררפצוושפיוק רפ אני ןייא ןרנה ּוצ זנּוא םוקסעתמ
 רניירפ יטּונ ןטסגוז רדוא ירניד ןיראל ירזנוא ךןרוד יאייז עי לרנה ךךיטש
 .תכאלמרכשירטלעגיסערטניא ךיוא יםירוהיוניא רדוא םירוחי ןרעװזע
 תֹורְסְרַסיֵעּורְי חַויִר ףֹוליִח - לעופ יִרָי לַע ררוא ןשסבלעזמוא ןופ יאייזוע
 ןיּבאה ןמהאנ גאמ זע יטשניד רּפ ןכילקנעררע רמיא ששנוז ןרו ררוא
 רסיוא רדוא גארפ ןיא ריה אייז זע .התּורְכַחְּב ררוא י ןיילא יסונג .ןיווג
 רפי ןיסעמ ררוא ןיקרעמ ראי 'הָניִדְמִל ץוח ררוא .הֶניִדְמַה לַע .גארפ
 =רזיר ּוצ ןינער ןילהאמ רער ןרזנוא ןיא סירעי רנוא שילא י ןיכאה טניד
 ןאדרּכ זלרנהענימאנ לכיּב ןשגירנעהּבכ ןעיראסימוק ןישלעששב העובְׁש
 ןיטסירנימ ינהא רנוא גנושוט רעפ ינהא גיטכיר רנוא ןבירשג ןייא איונג

 *"ןָאדרּב לע הרומח הצובשג ןּופ לטייז עטשרע

 (ןײטשכַאװ .ּב ר"ד ןּופ לקיטרַא םּוצ)

 (סױרג:לַאניגירָא)
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 (לטייז עט1) 1784 ,,להק רעניװ ןּופ לָאקָאטָארפ ףעטשרע
 ,(תויח .ש ןּופ לקיטרַא םּוצ } עדנײמעג רעניװ ןּופ זיכרַא)





 (1784) ד"מקת רָאי ןיא להק רעניוו םענופ לָאקָאטָארּפ רעטשרע רעד

 יו תויח לואש ןופ

 (םעס10סס|!טזת אפ 1) לָאקָאטָארּפ רעטשרע רעקיזָאד רעד

 רעקיצנײא רעד זיא (1784) ד"מקת רָאי ןיא להק רעניװ םענּופ

 ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טנעמּוקָאד רענעּבירשעג-שיד"ײ

 -נײרַא טשינ - ,ויכרַא:עדנײמעג ןשידײ רעניװ םענופ תושר

 זיולּב ךיז ןעניפעג'ס ּואװ ,ךעלכיּב-סַאק רָאּפ א קידנעכער

 םוצ װירּב עטַאװירּפ ןּוא ,תובדנ ערעײז ןּוא םיבדנמ ןּופ ןעמענ
 ןיא ןּבירשעג ,להק"ישאר יד ןּופ םידיחי ּוצ ךיוא ןּוא להק
 'רעטעּפש יד וצ ןרעהעג עכלעװ ,תויתוא עשידײ םימ שטייד
 ,ןטַײצ עקיד

 יָאקעגּפָא ײרטעג רימ ןופ זיא רעכלעװ ,טנעמוקָאד רעד
 :טײצ רענעי ןופ ליטס םעד ןיא ןּבירשעג זיא ,ןרָאװעג םריּפ
 ןעמ ידּכ .רעטרעװ עשיאערּבעה טימ שטײד ןטכָאלפעגכרודא
 :ָאטָארּפ םוצ ןּבעגענּוצ ךיא ּבָאה ןריטנעירָא ןענעק ךיז לָאז
 ןיא סנבײצטפירש יד ,ןעגנוקרעמַאּב עשירָאטסיה רָאּפ א לָאק
 םָאװ ץוחַא טרעדנעעג טשינ ךיוא ןענעז טנעמּוקָאד
 -עג טסקעמ ןיא ןענעז ,ןטנוא ןּבײרש רימ עכלעװ ,סעמָאק יד

 רַאב ַא ײז ןּבאה קידנעטש טשינ ;הרוש רעד רעּביא ןּבירש
 ןעניז םוש ַא ןָא םּתס ײז ןעמוק לָאמ ךסא ,סעמָאק ןופ םײמ
 -טנײמ סָאװ ,גארטראפ-גארט ,רהאפ :ּב"צ| טרָאװ ןמימנוא
 ַא טימ--רוגרפה ,ירוחאמ ; ןדָאּבסופ--ןדאּב ,סהופ ; גאלשרָאפ
 שטָאכ ,ךירטש א טימ פ ַא ךױא יא לָאמא .(ןשיװצ עמָאק
 ןעגנאל א ןָא טמוק "כילפורדהיוונוא , טרָאװ סָאד .טײטַאּב ַא ןָא
 וצ ידכּב .טשינ ןפכ עגנַאל ןײק ללכּב ןעמוק 5 8 ןיא ;ףכ
 .ברוד רימ ןּבָאה לָאקָאטַארּפ םעד ןופ טשּפ םעד ןרעטכײלרַאפ
 ײז ואװ ,טרָאד ללכּב ןוא טרָאװ ןטימניא סעמָאק יד טזָאלעג
 ןענעז לאניגירַא םעניא .טסקעט םעד ןײטשראפ וצ ןרעטש
 סָאד רימ ןּבָאה ךעלטנײװעג ;טקעמעגסױא רעטרעװ ךסא
 ראנ ןּוא ,טשּפ םעד רעײז טרעטש סָאד תמחמ ,טזָאלעגכרוד
 .ב על ײ ק ןיא טלגנירעגנײא סע רימ ןּבָאה (58) םֵרָא ןײא ןיא

 טפירש רעדנַא ןֵא טימ ןּבירשעג ללכב זיא 88 רעד) ןרעמַאלק עקיד

 -עג ןבירשעגוצ רעמעּפש זיא רעזַא ,רימ טכוד ;עצנַאג סָאד יװ
 רעטרע רָאּפ ַא ןיא רימ ןּבָאה ןרעמאלק עקיקע ןיא .(ןרָאװ
 רעדָא ,טוָאלעגכרוד תועט יּפ"ע זיא סָאװ ,סָאד טלעטשעגוצ
 ןײק ןענעז לָאקָאטארּפ םעד ןיא ,ךיז ןופ ןשמיטרַאפ רימ סָאװ
 יָאטשינ ןטפירשרעשנּוא םּוש

 קיטױנ רַאפ טלאה ךיא

 ,ןרָאװעג

 רעטרעװ רָאּפ ַא ָאד ןגָאז וצ

 םענופ ףוס םוצ ןיװ ןיא ןדיי יד ןופ ןשינעטלעהרַאּפ יד ןגעו

 ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא ןיװ ןיא ןּבָאה ,טנַאקַאּב יװ .ה"י ןט8

 ןא מַאהעג ןּבָאה ײז ןדײס ,ןדי ןײק ןעניואװ טרָאטעג טשינ

 רָאּפ ַא ןעװעג .רָאנ ןענעז'ס ,רעזײק םענופ גנוקיליװַאּב ארטסקע

 טסָאקעגּפָא ײז טָאה'ס סָאװ ,םעילימַאּפ עשידײ עכעלקילג

 -עג ײז טָאה'מ זיּב ,רלָאג רעקיטש ערעװש .,תורצוא ּפחרוק

 ןטלאהוצפיוא ךיז טײצ רעצרוק ַא ףױא שינעּבױלרעד יד ןּבעג

 ןּוא עלענָאסרעּפ א ןעװעג זיא גנוקיליװַאּב עקיזָאדיד .ןיװ ןיא

 בר ַא םימ ןוא לוש א טימ עדנײמעג א ;םידיחי רַאפ ראנ

 ָאד ןעמ טָאה ,ףרַאד עדנײמעג ַא סָאװ ,ןכאז ערעדנַא טימ ןוא

 .עג ןּבָאה רעניואװנײא עשידי יד .טּבױלרעה טשינ ןפוא םושּב

 יד ןופ ןוא טכאמ רעד ןופ החנאו ןוגי ןרײלוצנָא ךיז טַאה

 ןַײז טימ טָאה רעטײװצ רעד ףעזָאי רעזײק טשרע .עטמַאַאּב

 טבאמעג 1782 רַאּונַאי ןט2 םענופ טנעטַאּפ -ץנארעלָאט ןטנַאקַאּב

 ןיא שוריפּב רעזײק רעד טּבײרש ןגעװטסעדנופ .תוחנה רָאּפ ַא

 ןַײז זַא ;500--494 .ז 4 ,םַארּבירּפ ײּב עז) טנעטַאּפ םעד

 רַאפ תונלבס יד ןרעטײרּברַאפ וצ טשינ ןפוא םושּב זיא ןוצ

 זיא'ס יז .םעד ײּב רעטײװ טבײלּב סע--אּברדא רָאנ ,ןדײ יד

 עדנײמעג ןייק ןרליּב טשינ ָאד ןרָאט ןדײ יד זַא ,טציא זיּב ןעװעג

 -טנפע ןײק ןּבָאה טשינ ןראט ןוא רעײטשרָאּפ ענעגײא טימ

 החּפשמ ערעי רָאנ ,װ"אא ןינמ ןכעלטנפע ןַא רעדָא לוש עכעל

 ןא ןגעװ ןײז לדּתשמ ךיז ,םרעדניצא זיּב יװ ,זײװקיצנײא זומ

 .יר ןיא טלאהפיא םוצ תושד ַא ןוא ץוש ארטסקע

 עטרירע-ַאט יד ןּבָאה ףױרעד טקוקעג טשינ

 ןומ ַא טכאמעג לעיציפַָא טשינ ךיז ןשיװצ ןיװ ןיא ןדיי

 ,רעדָא ,רעײטשרָאפ רָאּפ א ןרָאװעג טלײװעגסױא ןענעז'ס ;להק

 שױא רטניטכעמלאפּב, ,ןפורעגנָא טלָאמעד ךיז ןּבָאה ײז יװ

 םעד ןופ סױרַא טגנירד'ס יװ ,ןּבָאה הדעה-ישאר יד ,?סוש

 עשידײ עלַא טגראזראפ ,ָאד ןקורד רימ סָאװ ,לַאקָאטָארּפ

 ײּב ךיוא--"דוגרּפה ירוהאמ,, ןה ןוא ןײלַא ךיז ןשיװצ ןה ,םינינע

 "יואװ וצ ָאד תושר ןעמּוקַאּב ןּבָאה סָאװ ,ןדײ יד .טכאמ רעד

 המישר ַא טכאמ רעד ןלעטשוצ רָאי סעדעי טהמעג ןּבָאה ,ןענ

 עקיזָאדיד .םיתרשמ ןוא טניזעגויוה רעײז ןופ ןעמענ יד טימ

 ךיז ןעניפעג ײז ;?סעטסילנעילימַאּפ , ןסײהעג ןּבָאה תומישר

 .חיכרא-עדנײמעג ןשידי רעניװ םעד ןופ תושר םעניא דניצא

 ןעיצ ןוא 1787 רָאי םענופ ןָא ךיז ןּבױה סעטסיל עטסטלע יד



 1784 ןיא להק רעניוװ ןוּפ לָאקָאטָארּפ רעטשרע 09

 ,184/ רָאי םוצ ויּב ױזַא ךיז

 רעניװ יד ןּבָאה ,ראונַאי ןט13 םעד ,1789 רָאי םעניא

 לָא'מ זא ,גנוריגער רעד וצ הׂשקּב ַא טימ טדנעװעג ךיז ןדיי

 ײײז ןמערטרַאפ ןלָאז סָאװ ,רעײמשרָאּפ ןליװ וצ ןּבױלרעד ײז

 סָאװ ,גנודנעװ יד) טכאמ רעד יּבגל לעיציפָא תושקּב ערע

 ןופ יכרַא-עדנײמעג ןעשידײ םעניא לאניגירַא ןיא ךיז םניפעג

 יד ,.(994-593 .ו ,1 ,םַארּבירּפ ײּב טקורדענּפָא זיא ,ןיװ

 ןט17 םעד .(594 .,ז ,ןמרָא ד) ןרָאװעג ןפרָאװענּפָא זיא השקּב

 ןלײװ ּוצ ןרָאװעג טקיליװאב ןדי עטרירעלָאט יד זיא 1792 ילּוי

 ןעלדנַאהראּפ םייצ ּוצ טייצ ןופ ןגעמ ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ ךיז ןּופ

 .ןדײ עטרירעלָאמ רעניװ יד ןּופ ןעמָאנ םעניא טכַאמ רעד טימ

 ;ןרָאװעג ןעמונעגסיוא יאֹנּת רעקידשּוריפּב ַא זיא טקַא םעד ןיא

 ןעמ לײװ ,?םּושסיֹוא, ןסײה ןרָאט טשינ ןלָאז עטלײװעג יד זַא

 ,ערנײמעג 8 ןטערטרַאפ ײז זַא ,ןײז העוט טנעקעג ךיז טלָאה

 ?רַאפ טנײמ'ס ,*רעטערטְר א פ, ןּפורנָא ךיז ןזומ ײז רָאנ

 1826 רָאי יא .(657 .ז ןטרָאד) םידיהחי ןופ רעטערט

 .רעד רעד טימ ןרָאװעג טנפעעג לָאמ ןטשרע םוצ ןיװ ןיא זיא

 -נעטײז רעד) לוש עכעלטנפע א טכאמ רעד ןופ שינעבױל

 עכעלטסיײג יד ןדיי ײּב ןבָאה ןגעװטסעדנּופ ;(לּפמעמ רעטעטש

 רעד .ד"בא רעױָא בה ןסײה טרָאטעג טשינ ץלַא ךָאּנ

 -1793) רעמײהנַאמ חנ ןּב קחצי רעקידערּפ רעניװ רעמשרע

 ,"רערהעלסנָאיגילער , ןסײהעג טלָאמעד לעיציפָא טָאה (1865

 1828 רָאי ןיא זיא סָאװ ,(1868--1800) ץיװרָאה רזעלא 'ר ןוא

 טרָאמעג טשינ לעיציפָא טָאה ,בר סלא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 "ףעעזפיוא:שיילפ רשּכ , רָאנ ,רעניּבַאר רעדָא ד"בא ,בר ןסַײח

 ןגעקא ןעגנוקנערשַאּב עלַא ןעװ ,1848 רָאי םעניא טשרע ןוא

 ןבאה ןדי יד ןוא ןרָאװעג טּפַאשעגּפָא תמאב ןענעז ןרײ יד

 'ה טאה ,עדנײמ עג ַא ןדנירג םגעמעג ןיװ ןיא .ךיוא ןיוש

 ןא ד"בא לטיט םעד לעיציּפָא ןעמונעגנָא ץיווראה רזעלא

 םָאד 40 גנוקרעמאּב ;488 יז ,}} ,םַארּבירּפ) רעניּבַאר

 .נָא 1849 לייּפא ןט3 םעד ןדײ רעניװ יד ןרעװ לָאמ עטשרע

 הבושּת ַא ןיא "עדניימעג עשיטילעַארזיא , רעזײק םענופ ןפורעג

 :דַאפ עשידײ יד ןופ סערדא ןטסקינעטרעטנוא-יירט ַא ףיוא

 ,קורדמאלּבנײא) 1849 ץרעמ ןמפ םענּופ רעזײק םוצ רעטערט

 =ידײ רעניװ רעד ןופ ויּכרַא םעניא ,1849 לירּפַא ןט9 טריטַאד

 -ּי רעד עטכישעג, ףלָאװ ײּב טקורדעגּפָא .עדנײמעג רעש

 || ,םַארּבירּפ ײּב ךיוא רעטעּפש ,152 .ז ,?ןעיװ ןיא ןעד

 רעניװ רעד ןופ לַאמ ןטשרע םּוצ ןענעז 1851 ןיא ,(549 .ז

 סָאװ ,ןטוטאטס ןרָאװעג טלעטשעגוצ עדנײמעג רעשיטילעַארזיא

 ,ןרַאהעג טקיטעטשאּב טבאמ רעד ןופ ןענעז

 ריט עמלעװ ףיוא ,קרעװ יד ןּופ ןעמענ יד ָאד ןּביג רימ

 -ארפ םוצ תורעה יד ןיא ןוא המדקה רעד ןיא ךיז ןפורראּפ

 :שידײ ןיא ןעגנוצריקּפָא ערעײז ןוא ,לאקאט

 2. ?.םז1טז8גזמ טזאטמ068 004 24/68 1

 (1650810016 46: 14068 גת 44 ם.}{} טשגמ ש.

 1,610210 1918. -- 1 ,םַארּבירּפ :.קּפָא
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 2. = ק1101ג4 8. 11

 .1 ,םארּבירּפ :.קּפָא
 519 ז4טת 0 11455611, 614064009506800108-

 46 668 51401-1 6ז0ק615 461 181261. 1א119266

 לענסמ; 68 ט- 1,6102128 1906.

 ,לּפמעט:מאטש ,ל ר ע סוה ;.קּפָא
 8. ש26489161ת, 1016 1חפסםת/וסמ 6465 216

 166601016080165 ןת 0168, 11 160 ט0168 ט. 1,612-

 210 1917. - 1{ ןיװ טפירשניא ןײמשכַאװ :-קּפֶא
 8. שג6481610, 106 66406ט08 66 7

 (606012 142019002 חג 1248:6 1763: 0168 1910.
 .אשידק הרבח ,ןַײט ש כ אװ ;,קּפָא

 1 1 49811621/ 1620018996 467 000006ז 68

 ןתמ 17. םם6 18. .128:8440606; 0164 ע. 1610-

 218 1917. -- :עסעלכַאנ ,טכיל גט : .קּפֶא

 קזספססס|שנג ן6 1 *)

 -- ןהיחב ק"פל ד"מקת רדא א"כ 'א *י (*יר"סב
 שלא ,הטמלד םימותח תופיסאב ׁץ/16תת 66ת 14 1102 4

 .םוש שיוא רמניטכעמלאפּב דנוא ,טנאנרע (*יײױש להקמ

9 4 

 . עטלעטשג איד ףױא ,({ רטראװ רעּב 'ר ךיז םרסײא

 א"ײז עמהעד ןא שע שאד ,אהספד אחמקט חקמה רובע ענארפ

 רעהאד אײז רע .דהקתשאר הנש ומכ רלװּב ולה הנש תמקה

 הנשמ שרפה (רעצײרק) 242 30 טימ סעבלעז גמהיב רהיא

 רעפ (גינעפ) 1. 424 רעּפ 6|יצטעמ ןעד ןיה םימ ,רכעה

 .ןיסאל וצ ןאפניה ןלחאמ

9 2 

 עמהיא ,גארמ רהאפ ןעד רנרעפ ל"נה רעּב 'ר טכאמ
 :ךאּב טכאמג רהאּבכױרּב ןהוא טהאנסרסאװ איד ךרוד ןעד
 תפוקמ רדנא שלא סנייא ,רמיצ ןיא ןדאב םהופ ןעד ןאד ,ןעפָא
 שאד ץטאז א"ב ןעד טימ ןלעטש וצ רעה רדהיװ ן"ש להק
 ןגאהפ וצ ןא 50 { אקריס ףױא ןהעּפש עגילעפסיד איד

 .ירהעװ
 םצמעזנ םסעפ םהיא םימ דנוא ןסאלשּב טזיא 86 9 .1

 שענײק ,תואצוה ענאטהאז אד סאד ,ןרראו
 ןטוק ןטײרמשב וצ ן"ש להקה תֿפוקמ שעגעװ -

 .15 א טימ ךיז רע להאװ איװ רבא ךאנעד
 וצ ןדהירפ וצ אחספד אחמקמ (2 ןצטעמ רעפ 3
 -שנא ל"נה תואצוהל עמהיא םוא ,עּבאה ןלעמש
 34 אז טימ זײרפ רעד ,ןמלאה וצ זאלדאש להײמ

 חלכרא ןיא ךיז טניפעג לָאקָאטָארּפ םעד ןּופ טפירשּפָא ןַא (*

 ,הע ר .טּוטיטסניא ןכעלטפַצשנסיװ ןשיד ײ םעגופ

 .אומשד אתעיסב (*

 ,םרנ ריאיש- ן'יש רעדא ןש (**



211 

 טּביולרע ןרדראפ וצ ןייא דנוא ,טרהיסאפ 1{ 4

 ,טריוו

 ָפ 3

 םע ךיז איװ ןא עּבלעזרעד ךיז טגארפ
 לע שעכבלאז ,ימו ,ימלו ןטלאה רפ וצ !ינעל
 .טַאה ןסאל וצ ןגלאפבא רעפ םיטארג ןש
 ןבאגבא סיטארג עדנגלאפ סהיא דניז 86 9 3

 אהסּפד אחטק
 ס"הק תואצוה

 ךילטנגייא דנוא
 דנא ןדראװ םעטאטשג ן"ש להק תואצוה לע
 ןרהאווצ

 008 0 2 2 2; ;םצקצנוצ הלב
 88 2 0.1: 2 46 ב;:פ הואכ 'ה

 1082 0 2 ;"  3 היצ תקבר
 408 שי וע ;(טב פיכהתמ ר
 608 0 2 טי עא 20 האק הקבה

 208 0 2 יא . וה קכמע לויה
 308 . . . . . תוצמ ץינכער םירמ ...41/8 ..ךסל הּלוש

 208 2 2; ; .- (6טהוש ביל השמ

9 4 

 םיסופתה םע ל"עבה הספ ךיז איװ גארט רהאפ .ןיא טמוק
 שרדנאזב ,ןגעלּפּפ וצ הזיד ןפוא הזיא לעו איװ ןטלאה רעפ וצ
 ,ןאכ םיוס!פתנה דניז ןרעד להיפ איװ רבא

 םרסייאעג ןיהאד (?ה"װ ש"רּב לזוי 'ר 'קה ךיז טאה 84 9 4

 םטפאשדנוק רוצ אז ןבע ,דנאטש ןנעג ץיד ךיו רע
 רעד ףױא ,יבלעז איװ דנוא ,המה הטכ .ןעלאה ןײא
 םגעלּפּפרעפ ,םרא עטשלײפלהָאװ דנוא ,ךילמהעווקּב
 :םיד איד ןאד אז טײצ רנײז ןהיצרטנוא ןנעק ןדרעװ
 ,ליװ ןכאמ עגײצ ןא עגילעפ

 פ 5

 'ר רשב רכומה ןרדאפרהאפ ןענהעשב ףיוא םענַײשרע

 להק תופיסאב עגלאפ ןיא ,םהיא איד ףיױא אװ שטהירט אדוי

 -אמראק עטגנאלרעפ ןא ,טלאהרדהיו עגארפ עטלעטשג ן"ש

 גנוהעז ןא ןיא רע שאװ ,גנוסילשטנע דנוא ,טראװטנא עשיראג

 (*י*יה"כ םישָדח 6 ןמ דנאטשקור שטכאפ שײלּפ גידלוש ןסעד

 שלא עבאה ןצמיש וצ רהאפ דנוא ןדנעװ וצ ןיא { 48- רעפ

 ןגארט וצ רהאפ ,דנפערטב גניליש-טבאפ ןרנרעפ םעד ךיוא

 רעגניו שטכינ רע שאד , טאה טדסייאעג ןיהאד רזיד ךיז ,עבאה

 םוראד ןופ ְךֶאנ דנגעמרעפ ןלהאצ וצ .דנאטשקור ןעד שלא;

 רטסואװּב ,אד ןאק ןדרעװ ןטלאהג ןא וצ אד שעגעװ שענײקע

 יקסאי ּביל 'ר תשא ?לדארפ תרמ השאה ןמז ותואב ןסהאמ,

 טנפערע קנאב שײלּפ הניא ,םײהאיירפ ררהיא ענלאפ ןיא,

 שיײלּפ רנטנעס 6 ןופ סײלש רעפ ןײא עכאוו עדעי ,םהיא דנוא,

 ךילטנכאװ 1 16 רעּפ עלימוא ןײא ,רטיל לע 1 אז א ןיה טימ,

 גוגארט בא עגידלוש רוצ אז ןבע רע ךרודואװ ןגאצטנע

 ?שדח לכ (

 212 1784 ןיא להק רעניוו ןּופ לָאקָאטָארּפ רעטשרע

 ןדנטכירטנע וצ ןיהרענרעפ סלא ,ןענעסעזרעפ שטײרּב שענײז
 ךיז ענעק רע ,ןרראװ טצמעזג דנאטש רעסיוא אטנאוק .טכאפ,
 -רעפ אטנאװק טכאּפ טרא רנײק וצ עגיטפניקוש ריפ ךיוא,
 רעפ רעד ךיז ,םײװ איח ענעק ןסיװ טכינ רע אד ןהעטש;
 דנוא ,הרידנעטסקע ןמזִה בורב ל"נה לדארפ השאהמ ,סײלש,
 ,עדרעװ רגילהײטכאנ םהיא,

 ךאנ םוא ,ןמונג םוטאנדא ;ארטרהאפ ןויד ןאמ טאה 86 9 5
 ןסעד ,ךײלגרעפ ןנפארטג אװטע לדארפ טימ טסנײא
 ןטגאזב ןאדאז ןהיצ וצ גנונהעװרע ןיא עד(ר)העװשּב
 ,ןעפּפעש וצ סולש דנוא ןרמייהרע וצ עדנעטש ןגעג 2

9 6 

 םײב ןלַײװטסנײא ךיז ןדנופּב םאזטהאר ריפ ןאמ טאה
 (5 ןענעזיחנ ןא 88 0110 שאד ןגעװ ,טהארטסיגאמ טאטש 'לּבעל

 ךיז ראט איװ ,ןגידנוקרע וצ .דוגרפה ירוחאמ תורבק ןאיינ
 ,הדובעה דובכּת המכ דעו עטכעמ ןגארטב אחטע ףיוק ןא רזיד
 םײח 'ר ק"הל ןעלאה ןײא טכירכאנ הזיד טיא 86 9 6

 רּביא ןטאּברע ןא ךילרהיקליװ וצריה ךיז אז (9 ד"רל

 ,ןרראװ ןּבעגג טימ דנוא ןגארט

9 1 

 ענארפ איד טהעטשטנע דנוא ,גארט רהאפ ןיא טמוק
 .לאפ ןיא ררהיא ףערטּב ןיא לדארפ תרמ השאה סע ןאמ אד
 .לעפגינאמ קנאּב שײלפ עמענפערע ,טײהאירפ ענעטלאהרע עג
 רעפ ןטכאמג זהאלמכורפ דנוא ,גנודער רטנוא ענגאלפפג גיט
 ּוצ ןהאיסנעפנאק ןגילעפסיד ןײא עּבלעז רעד טימ ךהוז
 ,טשײהרע טײקגידנעװטױנ איד שע 85 געמרעּפ ךַאנעד ןעפפערט
 טימ ואװ עמענ טכאדעב ןעד טרא ערדנא רדוא ןײא ףיוא ןאמ
 'ר ןמ טכאפ ןננאצּב ארעהסיּב ךילצנעג ןעד טכינ ןשלהק
 איז םאוטהאר שע ּבױא עדרעװ גיטסולרעפ שטהירמ אדוי
 טײהאײרפ ענעטלאהרע שטירּב להאװ ךײלג ןאװ ררהיא ןגעג
 רדוא ןכאמ וצ גנורהעקרהאפ עגיטסנאז דנוא .,,גנולעטשרהאפ
 -ילהײטכאנ טכינ טרא רנײק ףױא ן"ש להקל ךאנעד */. םוצ
 טײװ יװ ,אזלא לאפ ןרטצמעל ןיא ,ןטיירש וצ ךײלג רעּפ (* */' ןג
 דנאטש ןיא רנוא עקנערג ןסאל וצ ןײא רביאריה ךיז ןאמ
 ןהוא רוצ רהיא ,דנוא ןסילשטנע וצ ,הביולג ןהעז וצ טצמעזג
 .ײז ןרהעלעב וצ דנוא ןלעמש וצ וצ גנורעסייא עטליײװרעפ

 ענעי ןאד עדנעמש ןעגעג דנוא ןא עללַא ןאמ טָאה 244 5 7
 "יררטנוא ענעגאלפפג ארטנאק טע ָארּפ רהיא טימ
 ,טסאפג םולש ןטשרסײא ןעד דנוא ןגאװרע איונג גנוד
 ןגעג ל"נה לדארפ תרמ השאהל ךילמענ ,רֵהיא ןאמ
 -יגרוא סלעטִימ ,טײהאיירפ ררהיא איז שאד עמהעד
 ולה ןמז תולכ דע ןהאיסעס טמאז םהערקעד להאנ
 דנוא ,בילפהורדהיװנא 4 (107 861 785 אוהש

 רעפ עלאשיוּפ ןײא ךײלג אז ,טמיור ןײא טשגיטפערק

 -יװק ןגעג דנארוק םיבוהז םישמחו תואמ 'ד } 0

 */,..י'), :לאניגירָא םעניא זיא יוזא 0



 ןכערפשרעפ ךילדנימ ןעד םימ ךאדעי ,עלחאצב גנוט
 ןעדנלאפ וצ ן"ש להקל ןעד ןופ ךיז אז תרתופה

 { 150 ךילרהעי ,גוצבא ךאנ ,רשב רשיל ןמ 8? 11/22
 םכאפ ןײא שלא .,םיבוהז םישמחו תואמ העבש
 .ארטנאק ןא ,תוריכש יוכינב ןאד ן"ש להקל אטנאװק
 רביא ןדנבײלב רעפ ןײר ןא זלה ןמו תולכ דע ,ראל
 עטרהיפיציטנא ,טגאועב בא גוצ בא ךאנ ,םסער
 ,טנעלאויוקע שעכילרהיקליװ ןייא שלא ,רהיא 0

 ,רדניק דרהיא טלאהרעטנוא םוצ ךילדנגיא ךאדעי

 ,עללאז ןררעװ טגלאפ בארעפ סלאפ ןבע רעטמדיחג
 טימ ךילטכירכאנ רהיא עלאז רדנא שלא ןײא

 ןטסײל וצ ענאמ א"רד בלאה דניא דנוא ,םלהײטעג

 714 1784 ןיא להק רעניוו ןּופ לָאקָאטָארּפ רטטשרע

 .ןדרעוו טגנאל רעפ ןא גנוסילשטנע ןגעג עדנבאה

 םהיא שד טבארבג ראפ םה (1!טחוש ּביל השמ 'ר 8 .8)
 ,טרהיבג אחספד אחמק כױא להקה דבועשמ שלא
 יוריכש ןַײז רשויה יפכ םהיא שד כײלג וצ טמיג .וא
 ןדרעװ ןבעגג אבהל כילמאנאט טכינ 'וא בילטניכאח
 .טכאמזױא הנשל 1 6 ןופ שרפה ןײא אז .טכעמ

 רבא סרטצעל ,ןדראוו טגיליװג םהיא טזיא סרטשדע 24 5 8

 .(**(ןדרעװ טדערבארפ שטירט אדוי'ר םע טשדע זומ

 ,טסעדנּופ ;טקעמעגסיוא לַאניגירָא םעניא ןיא 8 ,גַארַאּפ (+

 .(ןרעמַאלק ןיא) ןבעגענ ָאד םיא רימ ןּבָאה ןגעװ

 - 5 א קא טָארפ םוצ תוהרצה

 ןרָאװעג טלעטשעגנָא 1782 ףָני םעניא זיא רעטרַאװ רעּב 'ר 4

 ,גשיוק-הרבחה :| ײט ש כא װ) אשידק.הרבח רעניװ רעד ןּופ שמש סּלַא

 .(29 .ז

 : ןעמָאנ סרעטָאפ

 ןטימ ךיוא ךיז טפּור רע ,גידלּודעג זיא ןעמָאנעילימַאפ ןייז

 רעד ןיא טריפעג טָאה רע ,גידלאדיג ּבעְקֲאי רעעּב

 .לּב 1184 לאמ 4 םענּופ) ןטרוּבעג עשידי ןּופ ְךּוּב סָאד אשידק-הרבח

 לאמ 18 ויּב 1785 ינּוי 22 םענופ) ךךּוּב,הנותח סָאד ,(1794 יאמ 7 םעד

 םּוצ זיּב 1794 ץרעמ 30 םענּופ) ענעברָאטשעג ןּופ ךוּב סָאד ןוא (4

 יב טטנָאמרעדנּבױא יד ןיא ןַײלַא סָאד טקיטעטשַאּב רע .,(1794 ינּוי 2

 .צדנײמעג רעניװ רעד ןופ ויכֹרַא םעניא ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעכ

 ןטפירשניא :|ןײט ש כא װ) גראוויסָארּפ רעּב ןפּור ךיוא םיא טגצלפימ

 טלַא רָאל 72 ,1195 ינול 29 םעד ןברָאטשעג .(488 ,ז ,1} 3 ,ןיװ

 .641 דומע ,21 ףד ,עדנײמעג רעניװ רעד ןּופ ויכרא ּפענּופ *ְךּוּבנטיױט ,)

 טעילימַאפ לד עז) ןיוװ ןיא ןדיי עטרירעלָאט יד ּוצ טרעהעג טָאה רע

 -עג רעשידײ רעניװ ןּופ וויכרא ןיא ןדײ עטרירעלָאט יד ןּופ טעטסיל

 ,ןײט ש כ א װ) רעעּב ןעמָאנעילימַאפ םעד ןגָארט רעדניק ענײז .(עדנייפ

 .(ןטרָאד

 30 ;דעשיל 61,487 ךײלג ןעװעג זיא ןצעמ רעשיכיירטסע ןא 6

 (116+ת) טּומ 1 -- ןצעמ

 ;רעדירּב ײװצ ןענייז |גרּווּב!סערוּפ יכדרמ 'ר ןּוא רעזאל יר 6

 .גטיֹוט ,) 1193 לאמ 21 םצד ,טלַא רָאי 81 ןברָאטשעג ,ןַאמהע7 רעזַאל

 ,ןאמהעל יכדרמ ןּוא ,(2 דומע ,17 ףד ,ויכרַא-עדנײמעג םענּופ =ךוּב

 ,6 ףד ,ןטרָאד) 1783 יַאמ 10 םעד ,רעקירָאיטרעדנּױה ַא ןּברָאטשעג

 ןוא רעזטל .(102 .ז ,טססעלכַאנ ,טכיל גַאט :ךױא ?"גפ ,2 דומצ

 ןּברַאטשעג ,יולה ןאמעל הדּוהי ןב ץריה;ילתפנ ןּופ ןיז יד ןענײז לכדרמ

 טָאח'מ ; (206 .ז ,|| .ּב ,ןטפירשניא ,ןײט ש כ ַא װ) 1746 ילוי 1 םעד

 גרּוּבסערּפ ןיא טניואװעג רעירפ ןּבָאה יז לײוװ ,גרּוּבסערּפ ןפּורעג ײז

 .607 .ז ,ןטרָאד)

 70 סלא ןברָאטשעג ,51ת2ת61ז06ע3ת !םײ!ה!צניוצ הקבר 4

 ,(2 דומע ,16 ףד ,?ךּוּבנטיֹוט,) 2792 רַאורּבעפ 12 םעד ,הנמלא עקירָאי

 ןעװעג ןיא ןּוא טרּופקנַארפ ןּופ לעממַאה ףסוי ןּופ רעטכָאט יד זיא יז

 יד ּױצ טרעהעג ךיוא טָאה יז ,םײהצניז יולה ןמלז המלש ןּופ יורפ יד

 םעד ןעגנַאגעגרעּבירַא זיא ץנַארעלָאמ ריא ;ןיװ ןיא ןדי עטרירעלָאט

 סעטסיל-ןעילימאפ) ןאמהעל ףסוי םצדײא היא ףיוא 1785 רעּבמעװענ 5

 .(היכרַא.עדנײמעג רעניװ םעניא ןדיי עטרירעלָאט יד ןופ

 זיא ,גַאלשרעמַאה ןעמָאנעילימַאפ ןטימ ,טחוש ביל השמ 'ר 5

 ףד ,*ךּוּבנטױט,) 1799 רעּבָאטקָא 21 םעד ,רעקירָאי 28 ןֿא ןּברָאטשעג

 ןּוּפ טוט םעד ןגפװ גנּוקיטצטשַאּב ַא יּב ךיז טעמתח רע .(8 דומע ,5

 טחוש קַאלשימה ביל השמ ?ןח, :טכַאמ רעד ראפ קַאוט לפָאק 'ר

 ,(243 יז ,עטסעלכַאנ ,טכילגאט) "גײצ שילא עניװב אתמד -

 תבט ג*כ ןּברָאטשעג ,ןרמײ!ה!טרע!װ !?אומוש 'רב לי יר 6

 םוצ ןרָאװעג ןּבױהרעד | דלָאּפָאעל ןּופ רע זיא 1791 רָאי ןיא .א"צקת

 לטיט ןטימ לדא

 י || .ב

 זיא לדארפ (?

 ,ןיװ ןטפירשניא ,ןַײטש כא װ) =ןייטשמייהפרעװ,

3). 

 ,םײהנּפָא לאומש תֹּב אדירפ טיפ שיטנעדיא

 -כאװ :ע עסעסתואּב 06546:ע61061 =ךירטסע לדַארּפ ןפּורעג

 .(400 .ז ,|} .ּב ,ןיװ ןטפירשגיא ,ןַײטש

 זיא סָאװ ,תורבקה.תיב רעגנירצוו רעסיורג רעד טנײמעג 6

 .ןרָאװעג טפיוקעג טלָאמעד

 ןּופ ןַאמסגנּויורטרַאפ ןעװעג זיא רעצפרָאד!סע)!דןַײ!ל םַײח יר

 :ךיוא ,לצפמעט-טאטש ,לרעס ּױה) טכאמ רעד יּכגל ןדיי רעניװ יד

 ,(521 .ז ,|| .ּב ,ןיװ ןטפירשניא ,ןײטשכאױ

 .רעבמעטּפעוס 0

 .עדנא ןופ סיורַא ךיז סזײװ'ס יװ טיול ,5 גנּוקרעמַאּב עז 1

 'ה טחוש רעד טָאה ,װיכרַא;עדנײמעג ןפידיי רעניװ םענּופ ןלעװק עּר

 ,םיּתּביללעּב ענייז םגה ,תוקחד ןּוא תוינע ןּופ ןטילעג קרַאטש ּביל.השמ

 םירידא םיריבג ןװעג ןיוש טלָאמעד ןענעז ,ןדײ עטדירעלָאט רעניװ יד

 ,םינרזּפ ןּוא םלניצק ןּופ עלָאר ַא טלעװ רעד ףױא טליּפשעג ןּבָאה ןּוא

 ה*כ ןּבירשעג טָאה רעטנָאמרעד רעד סָאװ ,וירצ ַא ָאד גנערּב ךיא

 -עג רענלוו םצניא ךיז טניפעג װירב רעד .(1786 לאמ 22) ו"מקת רייא

 טימ טשימעג ,ש י ד י * ןיא ןּבירשעג זיא רע .װיכראיעדניימ

 :שדוק*ןושל

 ,םיריספט ישאר יניצק ,םירוהה לא יניע אשא י"העב,

 לטאה ןאש לאמנייא .םירוא השוצמ ךרבתי דח לכ ,הדע יסנױופ

 ףיוא !םרוצ םרמשי:) ץיי להק יניצק ןיגנאפרעטנוא ךימ ךיא



 116 1784 ןיא להק רעניװ ןּופ לָאקָאטָארּפ רעטשרע 25

 ךימ יטאה ךיא .ןלכאמ וצ םאזקױעמפיוא ענאל עגיצעי ינַײמ

 *הענוצ ךילגעט לניימ ,טומרא ענַײמ ,רעטלא ןיײמ ןינהיא טגאווג

 ךימ ליטאה ךיא .ןיללעטשוצראפ שפנ יחפב .יצאפארטש ידנעמ

 שקבמ שיא לכל איז טימאו ,טציטשג טהומסארג ערהיא ףיוא

 ,חור הכנו ינע שיא ,רּבא ךיא ,דניז עיבשמו די חתופ ,םחּ

 תרשלו דומעל םכינפל אבו אצוי יננהש הנש םישלש הז רשא

 ךימ ןּבאה רהאוצ !יל ןיא שרופו ,םחלל לאוש ןיּב ,'ה םשב

 א"ב ךוזג ןַײמ סאד ,ננונפפאה רעד טימ הדע ידיגנמ עגינײא

 תאולו .טעטסירטג לאז ןדריװ ןעמאנעגראפ ןָאיסעס ררטשרע

 ײנודא יבוהא ,ךא !המלש םכתרכשמ יהתו ,הלהת יפ ללמי

 לוק הנה !םכידבע םד לע ודמעת לא ,ושוח הרהמ ץ"י יײדיגג

 ינעל קחודה וז ץחלה ינפמ םכילא םיקעוצ םכידבע םכיחא י*מד

 ןיּב .רימ ףיוא גנולהאצ זניצזוח 15 { :יבאה ךיא ,העש יפל

 ווא גפמרעפ ןעטכירטנע וצ טכינ יבלעז ךיא אד ,רהאפנ ןיא

 םכירבע שפנ אנ רֹקית .ןידריו וצ ןעסאטשג גנונהאװ רנײמ

 ּוסנו לחוכ תולכ תעל ,הנקז תעל ןעשמ רזעל יל ויה .םכיניעב

 ּובֹונת .םיקלא דובכ חרזי םכילעו .סחל הטמו ףסכה לֹצ םיללצה

 הביש דעו הנקז דע םכידבע תריתעכ ןנערו ןשד הבוט הבישב

 'ב יהי אניה ריע הפ אתמד טחוש קַאלשרמאה /?ירא השמ 'קח

 ."ק"פל םמרל ם"וקת רַײא הֹ*ָד

 םעניא יװ טקנוּפ -- ןענעז ווירּב םעד ןיא סעמָאק יד)

 .(הרוש רעד רע ביא ןּבירשעג טלַא -- לָאקָאטָארּפ

 ףיסומ להק רעניװ רעד םיא טָאה השקּב רעד ףיוא הבושתב

 סָאד) ז'ימקת זומת ח*ר ןּופ קידנּבױהנָא ,רָאי ַא ןדלּוג קיצפּופ ןעװעג

 סעד ןּופ טײז רערעדנַא רעד ףיוא גנוקרעמַאּב ַא ןּופ רָאלק טרעװ

 ,(וירּב ןטנָאמרעד



 8 ז ס חוט 8! ! ה

 (קרָאייוינ) יקֹצַאש בקעי ר"ד ןופ

1 

 תוקולחמ-םינּבר יד ןּופ עטכישעג רעד ּוצ
 ה"י ןט18 ףוס םּוצ ענליוו ןיא

 .רָא יד ןּוא להקהייסנרּפ רענליװ יד ןשיװצ ףמאק רעד
 :עגלַא ןיא זיא טרעדנּוחרָאי ןט18 ןופ ףוס םּוצ םינּבר עקיט
 (?יקטדַאשרעּב ,ּפָארּפ ,(1 ןיפ .י ,ש .טקַאפ רעטנַאקַאּב א ןײמ
 טלײטעגטימ ןּוא ןינע םעד ןשטכױלַאּב ןּבָאה 6 גרעּבניצ ,י ןּוא
 רעּבָא ךָאנ זיא ןינע רעד ,ןלַאירעטַאמ עקיטכיװ ײר א םעד ןגעװ
 ; ,טשרָאפעגסױא ןצנַאגניא טשינ

 ַא ןיא ךױא ןּוא -- לַאניגירָא ןיא רעּביא ָאד ּביג ךיא

 יַאּוצ ןיא ,השקּב עטנַאסעדעטניא ןַא -- גנּוצעזרעּביא רעשידי
 . "ליח ײװצ ןּופ גיניק םּוצ ,תקולחמ רעקיזָאדרעד טימ גנַאהנעמ
 -ּוא לדּוי א שטיװָאּבײל לק צא ה ;םירחוס רענ
 לַאנגירָא םעד .1788 רַאּורּבעפ ןט12 ןּופ ,שטיװָא סניר
 ןיא סיקסירָאטרַאשט יד ןּופ היכרַא ןיא ןענּופעג ךיא ּבָאה
 .926 דנַאּב) עקַארק

 ,ןּז -- סבר רענליװ םעד -- סלעּבא 'ר טימ השעמ יד
 טָאה ןּוא םיחלג יד ּוצ םײה רעד ןּופ ןפָאלטנַא זיא רעכלעװ
 ןקיזָאדמעד ןיא טדערעג טרעװ סע סָאװ ןגעװ ,םרמשעג ךיז

 :עלעװק רעדנַא ןַא ןּופ שנַאקַאּב זײװלײט זיא -- ,טנעמּוקָאד
 רענליװ יד ןּופ ךמט ןּכױא טָאה (6יקסדַאשרעּב .פָארּפ

 להקה-יסנרּפ יד זַא ,טלײטעגטימ לַאנוּבירמ-סנַאניּפ ןּופ ןטקַא
 =נַא םעד ןּופ רעדילגטיש עטסנעעזעגנָא יד טקידלּושַאּב ןּבָאה

 ןט2 םעד ןלַאּפעגנַא, ןענייז ײז זַא ,"קָאלַאהַאקירּפ , רעלָאקָאמ

 תעּב ןּזְו סעשטיװָאּפלָאװ לעּבַא 'ר ףױא 1787 רעּבמעצעד
 יּפָא ןּוא טּפַאכעג סיא ןּבָאה ,"ןײרַא לּוט ןיא ןעגנַאגעג זיא רע
 ,םבירעג-ףָאשיּב םענופ רעטכיר םעד ,קינָאנַאק םעד ןּבעגעג
 -רעּב ,ּפָארּפ ,ךריק רעשיליוטאק רעד ןּופ ןקינירטּפָא ןַא םלַא
 :יבלעזיד ןּופ ךמס ןפיוא אמּתסמ -- ,ּוצ ײּברעד טיג יקסדַאש
 קעװא קיליװײרּפ זיא ןּװ סעלעּבא 'ר זַא -- ,טקַא עק

 ,ח"א 273 ,130 ,27 .ז ,1860 ענליוו ,?הנמאנ הירק , ןיפ .י ש (

 ֹּ 0. 36 קנז חס 8 ח 8) ,8צספסא8ס סמַקסחי 46-48

 ןאנליװּב ?ןורחאה ברגהּב להקה תמחלמ ,גרעּבניצ .י 3

 -ַאמגװיכרַא ןּופ ךמס ןפיוא ןּבירשעג) 77-45 ,'ב ךרכ ,1913 "רבעה. 371

 .(טקידנערַאפ טשינ רעדיײל ןלַאירעצ

 4 0. םס?תה;עסאפעע; 6. 59.

 ּטקַאּפ ּרעקיזָאדרעד .ןדמש ּוצ ךיז ידּכ רענאקינימָאד יד ּוצ

 ,טנעמּיקַאד םעד ןיא ןטכױלאּב שרעדנַא ץנאג  רעּבָא טרעװ

 .אד ןעגנערּב רימ סָאװ

 עכלעװ ,םירחופ עשירײ .רענליװ עטנָאמרעד ײװצ יר

 -ָאּפ טסּוגױא דַאלטינַאטס גיניק םּוצ ןינע פעד ןגעװ ךיז ןרנעװ

 סױרַא טזײװ גיניק רעד זַא ,טסואװעג אמּתסמ ןּבָאה ,יקּפװָאטַאינ

 ןט19 םעד טָאה רע זא ןּוא ?ןומה, םּוצ סעיטַאּפמיס עסיװעג

 סע ןכלעװ ןיא ,''הירּב םענרעזײא, ןַא ןּבעגעגסױרַא 1786 ינּוי

 םימ סױא ךיז טנכיצ הליהק עשירײ יד זא ,טגָאזעג םרעװ

 גיניק רעד טָאה סָאװ .ּתונדזּפ עקיטיונ טינ טימ ןּוא םזיטָאּפסעד

 ,טנאקַאּבמּוא רעדײל זיא -- השקּב רעד ףױא טרעפטנעעג

 רעײטשּוצ רעקיטכיװ א טנעמּוקָאד רעקיזָאדרעד זיא ןּכוא לכּב

 ,תוקולחמ עשינּבר יד ןּופ ןינע ןקיזָאד םּוצ

 .ףיױה רעכעלגיניק רעד ןּופ טמַאמש טפירקסּונַאמ רעד

 יד יה ,טנַאה רעדנַא ןַא טימ ןּבירשעג זיא רע ,עירָאלעצנאק

 ןּבײרש טנעקעג טשינ ןּבָאה ןדײ יד זא ,קיטנָאק .ןטּפירשרעטנּוא
 א השקּב רעד ןּופ ךַארּפש יד זיא ןײמעגלַא ןיא ,שילױּפ ןייק

 השקּב רעד ףױא זיא טנאה רעדנַא ץנַאג ַא טימ .עטכעלש
 רעד אמּתסמ -- 1788 רַאּורּבעּפ 12 :עטַאד יד טקרעמעגנָא

 יד .עירַאלעצנַאק ןיא ןעמּוקעגנָא יא השקּב יד ןעװ ,גָאט
 ,עטיּב רעײז ןריטַאד ּוצ ןסעגרַאּפ תועמשמ ןּבָאה ןטנַאקילּפַא
 116:001121 ;ןּבירשעג זיא ,ןדנאר יד ףױא ,טײז ַא ןיא רָאג

 רעד ןּופ השקּב ַא) 04 1420210 7 (געוומג 0
 ,ענליװ ןיא תוקולחמ"םינּבר יד ,(ןומה רענליװ ןּופ ןּוא הליהק
 ןּוא טכאמ-הליהק רעד ןּופ הדירי רעד ןּופ טקּודָארּפ ַא
 .-ערעטניא ןַא רעײז זיא ,םיסנרּפ יד ןּופ עיצַאזילַארָאמעד רעד
 ברע עטיל ןיא ןדײ ןּופ עטכישעג רעד ןיא דָאזיּפע רעטנַאס
 ןשיװצ ףמַאק רעד .הכּולמ רעשיליוּפ רעד ןּופ גנַאגרעטנּוא םעד
 ןיא טגָאמרַאפ םיסנרּפ עשיטַארקָאטסירַא יד ןּוא *!ןומה,, םעד
 .ָאס עטלוּב רעײז ךיוא ןטנעמָאמ עשירָאטסיה-רּוטלּוק ץּוח ךיז
 טקנופדנַאטש ןשימָאנָאקע-לַאיצָאס ןייר א ןּופ .ןכירטש עלַאיצ

 .ןרָאװעג טשרָאּפעגסױא טשינ תוקולחמ עקיזָאדיד ןענײז

 עג טַײצ רענעי ּוצ סַאג רענליװ יד טָאה טנאקַאּב יװ
 ןוע מ ש רעסיװעג ַא ןעװעג זיא סָאד .רעפמעק ריא טאה
 העּפשה רעד קנאדא .(שטיװַאפלָאװ ןעמש) ףלָאװ -ןּב
 רעד ןיא מצעזעגנירַא םיא עדָאװעיאװ רעד טָאה םיסנרּפ יד ןּופ
 ןּבירשעגנָא רע טָאה הסיפּת ןיא טרָאד .הסיּפּת רעשזיװסעינ

 /20760 שש 141665- ;ןעמָאנ ןטימ רישָארּב עטנַאסערעטניא 8
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 שג620 40 562מ66 0 0126006 1610זמ} ?ץססש'*
 ' ,1790 רָאי ןיא ןרָאװעג טקּורדענּפָא זיא רישָארּב עקיזָאריד
 ןיפ יי .ש ײּב םרימיצ טרעװ יז סָאװ ,םעד ףוא טקּוקעג טשינ
 רעּבָא יז טניש 5 ןוָאנּבוד .ש ײּב טנָאמרעד ןטרָאד ןופ ןּוא
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 ; גיניק םּוצ םירחוס רענליװ
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 ןע םססז. 1788 : טנַאה רעדנַא ןַא טימ ןּבירשעגּוצ
 ;טּפירשטנַאה רעדנַא א טימ ךיוא ןּבירשעגנָא לטײז ןטשרע ןפיזא

 תןסזמסזץ21 00 2282:ע צ (גנמומט 601160541600-
 ןיא סיקסירָאטרַאשט יד ןופ װיכרא

 (926 דנַאּב ,עקָארק

 ;(ײרפ שיד" ןיא גנוצעורעּביא

 ! רערעזנּוא רַשה רעקידענג ,טעטסעיַאמ רעײא,

 רעײא ןּופ טָאטש רעד ,ענליװ ןּופ רעניואװנײא ,רימ
 יד םַאזכרָאהעג ,רַאה ןקידענג רעזנּוא ,םעטסעיַאמ ןכעלגיניק
 רימ .ץּוש ךײא ןּופ ןּפָאה - ,דנַאל ןרַאפ ךעלצּונ ןּוא ןצעזעג
 רעזנּוא ןיא רעכלעװ ,טָאג ןײא ּוצ הליפּת גָאט ןדעי ןעּומ

 ןיא קילג ,טנזעג ,םימי-תכירא ןרַאּפ ןטעּב ןּוא ,טָאג םנעמעלַא
 .ָאד רעד טימ ךיז ןדנעװ רימ .טעטשעיַאמ רעײא ןּופ הלשממ
 אב רעבלעװ ,ןינע ןַא ןיא השקּב רעטסקינעטרעטנּוא רעקיז
 .טָאטש רעטנָאמרעד רעד ןּופ הרצ ענײמעגלַא ןַא טריר

 רעד ןּופ ןרָאװעג טמיטשַאּב זיא ןָא טײצ רעסיװעג ַא ןּופ
 .ָא דגיח לאּומש טָאטש ןיא בר םלַא טכַאמ רעשירָאװעיָאװ
 .םױרַא רע טָאה גנּוריּפפױא רעטכעלש ןײז קנַאדא .שמ יװ ָא ר
 .לעז רעד ךרּוד רעּבירעד זיא ןּוא ךיז ןגעק סעגַאלקנָא ןפּורעג

 .טמא ןייז ןּופ ןרָאװעג טקיטײזַאּב םכאמ רעשידָאװעיָאװ רעקיּב
 תונּברה = אסּכ ןפיא ןרָאװעג טמיששַאּב זיא טרָא ןײז ףיוא

 רעד ןעמּונעג ךיז טָאה םעד ןּופ .שטיװַאפלָאװ לעּבַא

 עבלעװ ,ןסעצָארּפ ןּוא ןתקולחמ .גנונעדרָאמּוא ןּופ ּבױהנַא

 .רעניױאװנײא עלַא רַאּפ הרצ 8 ןוא ןדָאש םיורג ןעגנערּב

 ןײז ןּופ טָאה ,טצעזעגּפָארַא טָאה ןעמ ןכלעװ ,בר רעד
 .רעּפ רעד ןיא טכַאמ רעכעלטסײג רעד יײּב ץּוש ןענּואװעג רצ
 יציא רעד ,דצ רעטײװצ רעד .ףָאשיּב רענליװ םעד ןּופ ןָאז
 ;טכַאמ רעשירָאװעיאװ רעד ןּופ טצימשעגרעטנּוא שרעװ ,בר רעקיט
 ,עירָאטסיסנָאק רעד ןּופ ןטערקעד ךפַא רע טָאה םעד ץּוחַא
 ךיז טָאה סע .סעיסימָאק ענעדײשרַאּפ ןּופ ןּוא לַאנּוּבירמ םענּוּפ
 ןּופ טערקעד ןופ ךמס ןפױא טעװ ףוס-לּכיףופ זַא ,טכּודעג
 -רע ןינע רעצנַאג רעד םכירעג ןשיװטיל "םענרָאװדַאז, םער
 .ןרעװ טקידײל

 .נּוא ןופ לאײק רעײנ א ןרָאװעג רָאג זיא סָאד רעּבָא
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 .טָאטש רעזנּוא ףיוא ןעמּוקעג זיא ךָארּב רעײנ ַא ;גנוקירדרעמ
 ןפ םרעקעגקירּוצ ךיז טָאה |בר רעײנ רעד| לעּבא ןעװ
 -יהק רעד ןיא טמא ןפיוא המּכסה א טימ ענליװ ןײק .עשרַאװ
 :קעװַא ויא ןּוז רעקירָאירערנימ ןײז זַא ,ןעעזרעד רע טָאה ,הל
 ךירדמ םיא ידּכ ,רענאקיניטָאד-םיחלג יד ּוצ ןרָאװעג ןעמּונעג
 םּורַא םײצ א ןיא ןּוא ,הנומא דעשילױטַאק רעד ןופ ןגעװ יד ןיא ןײז
 םיטמש סטָאג זַא ,טגָאזעג םיא טָאה'מ .םדמשעגּפָא םיא ןעמ טָאה
 רעּבָא טָאה רעטָאּפ רעד ,ןּביױלג םעד ןרעדנע ּוצ ןּפּורעג םיא טָאה
 ענייז ןָאטעגנָא םיא ןּבָאה שפנ-תמגע ןקיזָאדמעד זַא ,ןענַאמשרַאפ
 הױה םענעגײא ןײז ןופ טמױצעגּפָא םיא ןּבָאה סָאװ ,םיאנוש
 .הנּומא ןּוא םּולּב ןייז ןּופ

 טימ יװ ,געװ רעדנא ןײק ןּבילּבעג טשינ םיא זיא סע
 טָאה רעטשרעּבױא רעד סָאװ ,םייּונע יד ןײטשּוצסױא דלּודעג

 .ןשמנעמ ךרּוד טקישעגנָא םיא ףיוא
 .ָאּפ רענעגײא ןא זא ,טּבױלרעד טשינ ּוליּפַא טָאה ןעמ

 רעכלעװ ,ןּוו םענעגײא ןַא טימ ןדער ןּוא ןעעז ךיז לָאז רעט
 ןיא טלײצרעד םימעט ענעדײשרַאפ ּבילוצ טָאה ןעמ יװ ,זיא

 רע לײװ ,קינומכײל זיא רע סָאװ ,רַאּפרעד ןּפָאלטנַא ,טָאטש

 :עג םאמנ םיא זיא סע סָאװ ,םעד ּבילּוצ רעדָא ,גנּוי ךָאנ זיא

 .רעטסױלק ןופ סעמַארג יד רעטנּוא ןציז ּוצ ןרָאװ

 ןעמ רעדָא ,ןטלַאהאּב ךיז טָאה רע ןוא ,טגָאז ןעמ}

 .רעטסױלק ןשינַאקינמָאד םעד ןופ טריפעגרעּבירא םיא טָאה

 -ּבירט ןיא עגַאלקנָא ַא ןבעגעגנָא ןעמ םמָאה םיחלג יד ףיוא

 .עג ןּוא ,לעיצעּפפ םענײק ףױא קידנזײװנָא טשינ ,ןײרַא לַאנ

 ןּופ ןּז םעד ,דמושמ ןטנָאמרעדנּבױא םעד ןריטסערַא וצ ןטעּב
 8 ןּבעגעגסױרַא טָאה לאנוּבירט רעכיוה רעד .לעּבַא בר םעד
 עכלעװ ,עלַא יד הסיפּת ןיא ןצעזנײא ןּוא ןּפַאכ ּוצ טערקעד

 טָאה ןעמ .עיצקא רעקיזָאדרעד ןיא ןעמּונעג ליטנָא ןּבָאה
 :לַאנּוּבירט רעד טערקעה םעד ןּופ גנוריפסיוא יד ןּבעגעגרעּביא
 טמיטשעג ךעלדנירפ ןענעז עכלעװ ,ןדײ רֶאֹּפ ַא ּוצ ןּוא ךַאװ

 ,בר ןטײװצ םוצ
 -נּוא ,סטּוג-ןּואיּבָאה רעזנּוא זַא ,זיא טאטלוזער רעד ןּוא

 -לָאס ןּוּפ תושר ןיא ךיז ןעניפעג ןעמָארק ןּוא ןטפעשעג ערעז
 בּורח ןכַאמ ,רעזײה יד ןיא ןעגנוכוזרעטנּוא ןכַאמ עכלעװ ,ןטַאד
 רָאּפ ַא .םיּתּב-ילעּב עטסנעעזעגנָא יד ןרישסערַא ןוא רחסמ םעד
 ןּוא .הסיפּת ןיא טצעזעגנײרַא ןיוש ןעמ טָאה ןשטנעמ קילדנעצ
 .העש ןז טימ ןוא גָאט ןײז םימ רעכיז טשינ זיא רענײק

 רעזנּוא טשינ זיא סע זַא ,טגָאז ןעמ !טעטסעיַאמ רעײא
 רַאּפ ײז ןענעז יצ ,ןגערפ ןּוא ןצעזענ ףױוא ןפּורַאּב ּוצ ךיז ךַאז
 טשינ טרעהעג סע ןּוא .ערעדנַא ראפ יװ ױזַא טמיטשַאּב זנּוא
 -נײרַא ןצימע רשוי ַא סע זיא יצ ,עגַארפ ַא ןלעטש ּוצ זנּוא
 סנײא ץלַא ,הריסמ ַא ןופ ךמס ןּפױא רָאנ הסיפּת ןיא ןצעזוצ
 רעד ןיא טגײצרעּביא טשינ זיא ןעמ ןעװ ,םמּוק יז טענַאװ ןופ
 .רַאפ |ןגערפ טשינ רימ ןפרַאד ךיוא} .ןטריטסערא םענּופ דלּוש
 ןּוא ןקידלוש א הסיפּת ןיא ןעמ טלַאה ןכערּבראפ ַארַאפ סָאװ
 .ןטקידלּושַאּב ןײק טשינ ַא ןּוא ןטקידלושַאּב א ,ןקידלּושמּוא א

 רַאה רעד ,ךלמ רעקידענג רעזנּוא ,טםעטסעיַאמ רעײא



 : הועַּב
 1? יייו11/ חפר ד'בא ןואגה ברה דובכמ הערוו

 הפר ד"באה כ'מ םסדופמּה קירצה ןואגה ברה רובכ ררועתה רשאםינש וזיא הז תויה ןה

 םירמלמ ּוקיזחי ילבמ וניריע יבשות ב"ב תא רושימב חיכוהלו ררועל ותויח םייחב ותויזוב

 יׁשנֲא ףרט איצמהל םתויח רקיע הו רׁשֹא וצוריע ידמלמ לובג םיגישמו ןאכל םיאבה
 ימ םנ ףא ,ןימרֹוּק ךריע יינע ק"התר עודי רֶׁשֹא רבלמ + בר םוצמצבו קחורב .ףא םתיב

 יִלַבמ ב"ב שפנו םתֹושפנ בערב םיּפטע וניריֵע ידמלמ-רׁשֹא רבדה ונרועי אל יכ רוכא

 רֶׁשֹא .םיגלפומ הרות ידמול ןאּכל ואבי םנמא םאו ץחל .םימו רצ םחל ףא טעמּכ ואצמי

 ןיא ז"ע י ערמו תער- םליבׂשהלו הרותה יכרד לע םהינב רשייל םהב החונ ב"ב תעד

 שפחמ הֹרוָת לבקל םידשּכומ םינבב י'שה ותֹוא הכיז רֶׁשאֹב א'כ יכ ללכ תמוערת

 םנמא הרֹותה יכרדב וינּב ףירדהל ֹולצא קיוחי רֶׁשֹא גלפומ ןרמל אֹוצמל ט'יהצע

 םכֹותב ּואצמנ םג ףא םלאמׂשל םנימי ןיב עדי אֹל טעמכ רֶׁשא ןאכל םיאבהמ םבור

 וליבשי אל םתודרט לדֹוגל'םג ףא ןאכד ב'כ ןֹומה תעד טיעימלּו בֹוט אל ךרד יכלֹוה

 'ינלפומ םידמֹול המהיכ ביב בל תא ּועמי הברה םירבד יותיִפּו םירמא תוקלחּבו ,ז"ע

 םיאבה"וברתנ הנה ןמוה טעמב םלוא ,ןאּכד ב"בה הברה רברה ּוקיזחהו ּועמׁש רבכו

 חוירב ֹותסנרפ ןאכב איצמהל הצרי רֶׁשֹא םג ףא םמֹוּקמב הסנרפ םהל ןיא רֶׁשֹא ןאכל
 ויהי טעמּכ ןמוה תֹובבו , ללכ דמעמ ילבמ םיראשנ רשא םידמלמ .תֹואמ ינשמ רתֹויו

 המה בערב ומתיו ופסי ויח וניריע יבשֹות ידמלמּו , ריעל ץוחמ םירמלמ ריעה אלמ

 ּרשא האריו הרֹות ינב םישנא הברה םג ןאכב םיאצמנ רֶׁשֹא דבלמ , ב'ּב תֹושפנו

 לּכ רסֹוחבּו ןקיר ּוראשי המה םוו .,.הזה 'ד תרֹובעל םירשכּומּו הסנרפ רד םיערֹוי םניא

 םחרלו סּוחל וארי רׁשֹא ּונריֵע יבשֹוּת ב'ב' הוב ררֹועל קפאתהל יּתלֹוכי אל תאול יא
 םניא רׂשא ריעל ץּוחמ םידמלמ םלצא ּוקוח ילבמ , הלאה םיללמּואה תושפנ לע

 - הלאכ םירמלמ י'שה הנהכו הנהכ ןאככ ואצמּוי ל'הּת םיגלּפומל םימסרופמהמ

 ואריו םיעיגמ: םירבדה ןכיה רע ּוליבׂשיו ּוניריֵע יבשֹות ֿםבָל לע ּומישי רשאב חטבא

 תּונמררו הלמחבו הרֹוּתה יּכרד רֵׁשֹויבּו תמאכ םירמאנה הלא יירבד לבקלו עֹומׁשל

 םג ףא הקדצה-תוצמ דבלמ הלופכ תאוה הוצמה- רכשו . י'בחא הוב ּוחבּוׁשי רשא

 הדֹובעהו הרֹותה יכרד לע םידשואמ ב'בו םהינב לדנל ּוכֹזי הרוּתה רּומִע יקיוחמ רכׂש

 הוצמ יׂשֹועל לפטנ ריּכה ,םהירוה םהּב ּורְׁשאֹתו וחמׂשי רׁשא

 "2 לא ק'פל ׁשֹרֵה ןןשחרמ ח'רע 'ה םֹוי חה"עבה
 2 : א ל"נה ק'פוח ןהאז דור םייח 'קה

 =) קשק ==
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 ,1841 ןיא םידמלמ ןגעוו ןָאזדיװַאד םייח 'ה בר רעװעשרַאװ ןּופ העדומ

 (ענליװ ,טּוטיטסניא ןכעלטפַאשגסיװ ןשידײ םענּופ יכרַא)

 .(יקצַאש ,י ר"ד ןּופ "ַאילַאװיכרַא, ּוצ)
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 ןטכארטַאּב םעװ רעכלעװ ,רעד ךָאד זיא ,קלָאּפ ןצנַאג ןּופ

 -ירק ףימ .טשינ סָאװ ןּוא ץעזעג ןטױל זיא סָאװ ,תונמחר טיט
 .רָאג ןּבָאה רימ ןּוא דמושמ םענּופ טירש םעד טשינ ןריקימ
 ןטױל לָאז רע זא ,קידלּוש זיא רעצימע ןעװ ,םעד ןגעק טשינ

 .ןרעװ טּפָארטשַאּב ץעזעג
 -יטכערעג ןּוא רשוי ךָאנ רָאנ ךיז ןדנעװ רימ רעּבָא

 ,עקירלּושמּוא יד ןּופ עקידלּוש יד ןלײטסיוא לָאז ןעמ -- טײק

 ןלָאז עלַא זַא-ךױא .ןטײװצ ןרַאפ ןדײל טשינ לָאז רענײא ןּוא
 ערעײז שּוריִפּב םריניאּור ןעמ סָאװ ,םעד ןגעק טצושַאּב ןייז

 ,תוסנרפ
 סָאװ קידנּבערטש ,טסקינעטרעטנּוא רימ ןטעּב סָאד

 .ןּברּוה ַא ןּופ טָאטש עצנַאג יד ןעװעטאר ּוצ רעלענש
 ,טעטסעיַאמ ןכעלגיניק רעײא ןופ רעניד עײרטעג יד

 -ײל לק צאח :םעמתחעג ,"ךלמ ןקיצרעהמראפ רעוא

 .שטיװָאסנירּוא לדּוי ,שטירָאּב

11 

 רעד ןגעס ןדיי רענילּבּול יד ןּופ ףמַאק רעד

 1818- 1817 ןרָאי יד ןיא לּוש רעשיליופ

 קיטילָאּפ-לוש רעד ןגעװ ןטנעמּוקָאד:װיכרַא עקידנגלָאפ

 ּוצ ןדי יד ןּופ גנולעטש רעד ןגעװ ןּוא ןדי עגונּב ןליוּפ ןיא

 רעד ףױא טכיל ןװַאקישמ ַא ןפרַאװ קיטילָאּפ:לּוש רעקיזָאדרעד
 רעטשרע רעד ןיא ןדײ ןּופ עיצַאינָאלָאּפ רעד ןּופ עטכישעג
 .טרעדנּוהרָאי ןט19 ןּופ טפלעה

 ןּופ עיסימָאק,, יד טָאה 1817 רעּבמעצעד ןט27 םעד

 -ַאּב ןכעלריפסיוא ןַא טקישעג *!עװטסדּואװעיָאװ רענילּבול רעד

 ,עלטנפע ןּוא תונומא רַאפ עיסימָאק-סגנּוריגעד,, רעד ּוצ טכיר
 יד ןיא רעדניק עשידײ יד ןּופ ךּוזַאּב םעד ןגעװ "'גנּודליּב רעכ
 ;טגָאזעג סרעדנא ןשיװצ טרעװ טכירַאּב םעניא ,סעלּוש עשיליױּפ

 -נּוא ןיא לָאז ןעט זַא ,ךַאז עכעלגעממּוא ןֵא זיא סע..,,
 ןּביולג םּוניּבר-השמ ןּופ קלָאפ סָאד ןגואװַאּב ןענעק ןמייצ ערעז

 .ַאק טימ לּוש רעקידתוּפּתּושּב ַא ןיא רעדניק ערעײז ןּבעגּוצּפָא
 .ליּבעג רעקיצניװ ןּוא קיּבױלגרעּבַא קידנעײז ,רעדניק עשיליוט
 רעדניק ערעײז ןָאטּוצנָא ןסילשַאּב טשינ ךיז ײז ןענעק ,םעד
 ןופ ןעמענוצּפָארַא ,םידגּב עשידָאמטלַא ערעײז ןיא יװ שרעדנא
 טקּוקעג טשינ - תואפ יד ןדײנשּפָא ןּוא םעקלּומרַאי יד ײז
 *קרעמפױא םעד ףױא לָאמ ךסַא ןיײז| טָאה ןעמ סָאװ ,ףיורעד
 : .טבַאמעג םאז

 זַא ,ןדלָאמעג ןילּבּול ןיא ךיז ןּבָאה |ןדײ יד} ײז םנה

 ַאטנעמעלע ןא ןיא רעדניק ערעײז ןּבעגּוצּפָא קשח ןּבָאה ײז
 יד ןגעװ טסּואװרעד ךיז ןּבָאה ײז ןעװ ,ךָאד -- ,לּוש רער
 ײז ןּבָאה ,ןרעװ ןעמּונעגנָא ןענעק ענעי עבלעװ ףױא ,םיאנּת
 .רַאּבריּפסױאמּוא ײז רַאפ זיא סָאד זַא ,טרעלקרעד

 עקדַאלקס ראי א ךרּוד ןדײ יד ןלָאצ װָאשעיּבּור ה ןיא
 ןּבָאה ןרערעל-ראטנעמעלע םעד תבוטל ןדליג עשיליוּפ 0
 יּפָא-סגנּודליּב רעד ןּופ רַאסימָאק םעד טרעלקרעד ןטציא) ײז
 ןעמ ,ןרעדָאּפ ײז וא ,םעלּוש יד םריטיזיװ טָאה סָאװ ,גנּולײמ
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 םע ױא ןּוא ;עקדַאלקס רעקיזָאדרעד ןּופ ןעײרּפַאּב ײז לָאז
 -דַאלקס ליפיוזַא לָאמ ןעצ ןלָאצ ּוצ ןעמּוקסוא ּוליּפַא ײז טעװ
 ןקיש טשינ ןפוא םּושּב רעדניק ערעײז רעּבָא ײז ןלעװ ,עק
 / ,"לּוש רעשילױטַאק ַא ןיא

 יד ידּכ, זַא ,עיסימָאק עשידָאװעיָאװ יד טנײמ רעּבירעד
 ער יד רעסױא ןעמּוקלּוּפרַאפ ןענעק ךיז לָאז טנגּי עשיר"
 :ױּפ רע- ןיא װ'יאא ןּבײרש ,ןענעײל ןִיא ךיוא תועידי עזעיגיל
 ,סעלּוש .ערעדנּוזַאּב ײז רַאּפ ןדנירג ןעמ ףרַאד ,ךַארּפש רעשיל

 -ַאק ַא ואװ ,טעמטש עטרעקלעּפַאּב רעמ יד ןיא תוחפה לכל
 רעדָא ,הערעל א רַאפ הליהק רעד ןּופ טלעטשעגנָא ,קילָאט

 יד םימ ןעגרעל ןענעק לָאז ,וצרעד קיסַאּפ זיא סָאװ ,דײ ַא

 .'"רעדניק עשידיי
 זיא סעטַאט רענילּבּול יד ןּופ טסעטָארּפ ןקיזָאדמעד ןיא

 זיא םע ,ןרָאװעג טגָאזעגסױא טשינ תמא רעצנַאג רעד רעּבָא
 עלַאנָאיצַאנ-ועיגילע ר ןּופ רָאנ טשינ עגַארּפ א ןעװעג
 רעד ןגעק ןריטסעצָארּפ ּוצ ןגױאוװַאּב ײז ןּבָאה סָאװ ,ןװיטָאמ
 .טּפַאשלצזעג - ןײר א ךיוא רָאנ -- ,עיצַאינָאלָאּפ ןּופ םעטסיס
 -ײפעג שממ רעדניק ערעײז טָאה ןעמ ;רעכעל
 .סעלּוש יד ןיא טקינ

 יַאּב טרָאּפַאר ןלעיציפָא ןַא ןּופ גוצסיוא רעקידנגלָאּפ
 ; ןטסעּבמַא סָאד טקיטעטש

 טרימיזיװ טָאה ראסימָאק-סגנּודליּב רעשידָאװשיִאװ רעד
 וא ןישע שזּבעשטש ןיא לּוש עראטנעמעלע יד
 ;ןּבירשעג ײזַא טכירַאּב ןייז ןיא

 ףוא ןוא ןטָאּברַאפ עגנערטש יד ףױא טקּוקעג טשינ,
 בָאה ,רערעל םעד דצמ םײקמַאזקרעמּפיוא רעקיסיילפ רעד
 יניק עכעלטסירק יד ןּופ םיינע ךס ַא רעײז ןטילעג ןדײ יד
 ערעײז סָאװ ,טקידײלאּב טליפעג ךיז ןּבָאה ןטסירק יד ןּוא רעד

 עשידײ יר טימ םענײאניא לּוׁש ןיא ןעגנאגעג ןענעז רעדניק

 טָאה

 ןָאטנָא רַאפ טפָארטשעג ײז טָאה ןעמ סָאװ ןּוא רעדניק
 רַאנַאי ןט14 ןּופ טכיראּב) ''רעדניק ןעשידײ| עקיזָאדיד תורצ

9,8 

 רעד ןיא ןּבירשעג זיא סָאװ ,טרָאּפַאר ןקיזָאדמעד ןּופ

 טָאה ןישעשזּבעשטש ןיא ךיוא זא ,ןעעז ּוצ זיא ,רבע ןּופ םרָאפ

 "נעמעלע ענײמעגלַא יד ןּופ רעדניק עשידײ יד .טרינימילע ןעמ

 ײז ראפ רעּבָא ןטרָאד ןעמ טָאה סעלּוש עײנ ןײק .סעלּוש עראט

 ,טנפעעג טשינ

 ,רָאטַארּוקיסגנּודליּב ןּופ װיכרא ןּוּפ ןטקא)

 (2423 .םּונ לּוקיצסאּפ ,עשר ַאװ

1 

 ריציפָא ןשידייישיליױּפ ַא ןּופ השקּב ַא

 1818 רָאי ןּופ

 ,יקסרָארּבמ ָאד לארענעג ןּופ ןעגָאיגעל יד ןיא
 ןּבָאה סָאװ ןּוא עילַאטיא ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז סָאװ

 *עג ךױא ךיז ןּבָאה ,גנּוריפנָא סנָאטלָאּפאנ רעטנּוא טפמעקעג
 ;ּב"צ יװ ,סרַאמ ןופ רעדניק עקיליװיײרפ ,ןדײ רָאּפ ַא ןענּופ
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 ,שטיװעק טאג טנאנעטײל ,שטיװעלעסָאי קערעּב

 יּול פיליפ רָאטקָאד:רעטילימ ,ףיוה גנּוי רָאיטמ-ןענַאלּוא

 -רעטתא ,הלעּפנעוָאר יכדרמ טנאנעטײל ,יקסלעּב

 טאװכ קערעּב שאילע ,יקסװָאקראמ ןאי ריצוּפָא
 .(גערעדנא ןּוא

 =עג זיא רלעפנעזָאר סּוקראמ יכדרמ -- ײז ןּופ רענײא

 1815 רָאי ןיא זיא סע יװ םעד ךָאנ ןּוא ,טנאנעטײל א ןעװ
 .טװניא סלא רע זיא ןלױּפ ךײרגיניק סָאד ןרָאװעג טעדנירגעג
 ןּופ ןטָארטעגסױרא (טעדנואװראפ לָאמ רָאּפ א ןעװעג) דיל
 רעד ןּופ ךשמ ןיא טנידעג טָאה רע ןכלעװ ןיא ,רעטילימ

 טדימטיזקע טָאה עשראװ םּוטנָאצרעה סָאד סָאװ ,טײצ רעצנאג

 רענעזעװעג רעד ,רע טָאה 1818 ילּי ןט16 םעד .(1815--1800
 השקּב א טגנאלרעד ,ןענָאיגעל סיקסװַארּבמָאד ןּופ ריציּפָא

 :טסעימאנ ןקיטסלָאמעד םעד ,קישטנָאיאז לארענעג םּוצ
 ּוצ םכער םָאד ךיז רַאפ ןטעּבעג ןּוא ,ןלױּפ ךיירגיניק ןּופ קינ
 רע טָאה השקּב ןײז ןיא .רעפרעד ןּוא טעטש יד ןיא ןעלדנאה

 ןיא רע זא ,רעדניק םכ8 םימ יורפ ַא טָאה רע זא ,ןזיװעגנָא
 ןעמ טָאה טציא זיּב זַא ןוא טעדנּואװרַאפ ןעװעג לָאמ ליפ

 .ָאר .עלעמטש זיא טשינ'ס עכלעװ םיא ןּבעג ּוצ טגָאזעגּפָא ךיז
 -עג ךיז טָאה רע זַא ,השקּב ןײז ןיא טלײצרעד דלעפנעז
 -ַאּב ןגעװ טנעמַאטרַאּפעד רעקָארק ןּופ טקעפערּפ םּוצ טדנעװ
 ץעועג סָאד סָאװ ,לָאצּפָא םעד ןָא טכער עשיטָאטש ןעמּוק
 :עגּפָא םיא ןעמ טָאה םעד ןיא ךױא רעּבָא ,טרעדָאּפעג טָאה
 קינטסעימַאנ םּוצ טציא ךיז רע םדנעװ רעּבירעד ,טגָאו
 ףיוא סנעסנָאק, 8 ןּבעגסױדַא םיא לָאז רע ,השקּב רעד טימ

 ."רעפרעד רעדָא טעטש ,רעטיג-הכּולמ יד ןיא לדנַאה ןעיײרפ א
 השקּב סדלעפנעזָאר טקישעגּפָא טָאה קינטסעימַאנ רעד

 רעד ןּוא םינינע עטסקינײװעניא רַאּפ עיסימָאק-הכּולמ רעד ּוצ
 :ײמע 8 ךָאנ טדנעװעג ךיז טָאה עיסימָאק עקיזָאדיד ,ײצילָאפ
 א לדנַאה רַאפ עיצקעריד, רעד ּוצ לַאפ םעד ןגעװ ?גנונ
 טָאה טסּוגױא ןט7 םעד .(1818 טסוגױא 5 םעד) ?עירטסּודניא
 רעּבעגנָא-השקּב רעד יװ תויה, זא ,םרעפטנעעג עיצקעריד יר
 ליװ רע רחסמ ןימ ַא רַאּפ סָאװ טימ ,ןזיװעגנָא טשינ טָאה
 רעקירעדינ רעד ּוצ ןקישּפָא םיא ןעמ ףרַאד ,ןעמענרַאפ ךיו
 ןפיצנירפ ענײמעגלַא יד טימ םֹּכסִה ןיא טעװ סָאװ ,ץנַאטסניא
 רע ,ןלעטשרָאּפ םיִא טעװ רעדָא ,גנּורעדָאּפ יד ןרעטכיײלרעד
 ."סנעסנָאק א ןעמּוקַאּב לָאז

 1) ,2ט1:26ת1:8" 1861, 26 10; א ט 5 5 8 ט תתג 8)1115101
 2866, ט, 305 366: עטת תפ א/ 6164 6162 1 )6
 80 ֿפטת, 26; 14008:4810146 קס502600סתע 1 2946ש ש

 1201966, 1, 19--12 (יקסווָאקראמ ןַאי); 111, 183--184 (טַאװכ).
 לבדרמ ןגעװ תועט העד ןרעװ טריגירָאק םּוטעמּוא ףרַאד סע

 ןַײלַא רע תעפ ,ןַאטיּפַאק א רַאפ ןּבעגעגנָא טרעװ סָאװ ,ןדלעפנעזָאר ;
 .(ססעטס2ת18) *טנַאנעטַײל רענעזעװעג,, השקּב רעד ןיא ךיז טרי?ּוטיט

 .רעד (16800160ת 1 2019/8, 11/) 193) יזנּכשא .ש .פָארּפ
 .ןָאגעל ןקיּבלצזמעד ןיא גרּוריכ ַא -- ןולעפנעזָאר רעדנַא ןַא טנָאמ

 טרעװ סָאװ ,"רעקיליװיײרפ-המהלמ ַא, -- ַאקרעּב סַאילע
 (2650216046 46 4366ת גת 20551304 לעז ימ יב טנָאמרעד
 ,טַאװכ קערעּב ש ַאילע זיא -- טת8 001600 116 1

 8 + 6 ה 1 ט 8 } 1 8

 ּו
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 ראפ עיסיטָאקע יד ךיז טָאה 1818 טסוגױא ןט19 םעד

 .נָא לָאז הע ,ןדלעפנעזָאר וצ םדנעװעג ?םינינע עטסקינײװעניא
 ליװ רע רחסמ ַא ראפ סָאװ םימ ,טכאמ רעקיטרָא רעד ןזײװ

 .ןעמענראּפ ךיז
 השקּב ןײז ןעמ טָאה יצ ןוא ןָאטעג סָאד רע טָאה יצ

 "נע טױל רעּבָא .ןלעװק יד ןגײװש םעד ןגעװ -- םליּפרעד
 ענעזעװעג ערעדנַא טימ ןפָארטעג ןּבָאה סָאװ ,ןרָאזיּפע עכעל

 -וקּת רעד ןיא ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא טײל-רעטילימ עשידיי

 טָאה ןעמ זַא ,ןײז רעשמ ןעמ ףרַאד - ,ןענָעלָאּפאנ ןופ הפ

 .(2טגָאזעגּפָא ףוס-לּכ-ףוס ןדלעפנעזָאר

 :(טהשקּב סדלעפנעזָאר יכררמ ןּופ טפקעט רעד

 1125 טס60158, 2008 2 8?* 42166011 00870207

 םצ םעשפ27 201002016 (/סצפ8 00151008, 8122

 םעזעשש/ ש 0010016 ס0ץס2צ2ת, 181:0 268001 16} ןסז4-

 שצ ֿפץמ) 26 614220 18 2891260222 ש 2102208 2

 ש50610126101 5122 516 ץ000976, 1602 16125 216-

 5166 1262 16 561610011608 051026 פפ0500ט 40 ?ע-

 014 ם02086108-

 ?סעמגאוס !ץֹוט זמץסם 2062 0 06
 חגמו6ס 44 12606} ק05242/6, 652ץ5140 ש 06200646-

-242444 220800160 147 86216 ,2168160160206 421400 

 סח 06 }1 60-0 21616404 םסקשש 18400910690, 0

 ט12ע18016 זממ1ס 40 21408 11164511690 0620121006 ץ

 {ס תוֹו 00001661006 2051210, 1244 50144027/ 1
 פג0 1. 2 9

0 10050606 24086 216014 302924 102024 
 20010016 424 10016 2251001 זמסע 2662ת7 5140 4

 0144 ש (00606216 161240ש901ת שץזמ 2686זץס-

 {סזמ 244060ץ600086 145/20016 (0) ם12416016 חומוס 0

 (08868 ןײטש מצ בק עי טָאה 1816 ?ירּפַא 12 םעד (2

 תעּב ַײמרַא רעשילוּפ רעד ןּוּפ טנַאנעטײל רענצזעװעג ַא 225461ח)

 ןקיּבלעזמעד ױצ טדנעװעג ךיז ,1794 ןיא שיצּולָאװער ס ָאקשּויצסָאק
 טָאה ןעמ .טכער-רעגריּב ןגעװ הׁשקּב ַא טימ קישטנָאיַאז קינטסעימַאנ

 ,טגָאזעגּפָא רעּבָא םיא -
 עשרַאװ ןיא גנּוריגער רעד ּוצ טדנעװעג ךיז סָאה 1828 ןיא

 -יוּפ ןּופ טַאדלָאס רענעזעװעג , א -- יקס װָאלרָא השמ רעסיװעג ַא

 עלעיצעּפס יד ןּופ םיא ןעײרפַאּב ּוצ השקּב רעד טימ *רעטילימ ןשיל

 ."רעטילימ ןיא ןרָאי עטנידעגסיוא,, יד ןּוּפ תּוכז ןיא ,ןרעײטש עשידיי

 השקּב לד ןעמ טָאה שטיװעקסַאּפ קיגטסעימַאנ ןּופ לעפַאּב םעד ףוא

 העד ,"ןרעלקּוצפיוא,, יז ידּכ ןצנַאטסניא עקירעהעג יד ןיא טקישעגּפָא

 ,טנַאקַאּבמּוא זיא טַאטלּוזער

 ,העגירק שטיװָאנַאמלעק לארשי טָאה 1844 ילֹוי ןיא

 ןקילָאמַא ןּופ ַײמרַא רעשיליופ רעד ןיא ריציפָא.רעטנּוא רענעזעװעג ַא

 א ןנעװ שטיװעקסַאּפ ןקיּבלעזמעד ּוצ טדנעװעג ךיז ,ןליוּפ ךיירגיניק

 פטסעימַאנ רעד .?ןטסירק יד מימ ךײלגּוצ, ןעלרנַאה ּוצ שינעּביױלרעד

 : ,טקיליװַאּב סָאד םיא טָאה קינ

 =רא ,ןדַײ רַאפ סעיגעליװירּפ ןּוא טכער-רעגריּב ןגעװ ןטקַא)

 .(טשרַאװ ,ןטקַא עטלַא רַאּפ װיּכ

 ,לַאניגירָא ןּופ עיפַארגנָאטרָא 3

 .יכרַא ןיא טלעפ -- (עגַאליײּב) "!טַאגעלַא, רעד (4
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 תןגש8 1016ץ541600, ץ 362015 זמ1 !סמפסתפט שס}1-

 0600 28261006022148 שש 10001208 1א2/000שצ08, ש

 1012516024208 ןגס 031

 (0264016 51? זמסצ ןקזס2סץ 28 9167 1

 216 שש025016 יש תמץתג 5604 00 2904 (ג) 324

 טט4216024056-

 ל/2152262, מוה 19 !וקסג 1818 ת-ט
 קנ2צ ט1סץ7 5200026ש .אפ 8

. {28116521421 

 'טע 2526צ 2160167 1

 1נ2112527 8

14 11615 101 
 טעוצ ?סזטס2ת1; /סצ54 20181108

 100 .125016 (05ו01600690 82

2,8140244 

 ןא2זנ165101164 1661 201
 148021614 (0:4616ש

 ,{ דנַאּב ;עשרַאװ ,קינטסעימַאנ ןּופ װיכרפ)
 : .(11 עּפַאמ

 ןצ

 ץנוצ דלָאּפָאעל ןּוא דלָאהנעגּוט בקעי
 (ץיטָאנ * ויכרַא ןַא)

 ןּופ טקישעגוצ ץנוצ דלָאּפ ָא על טָאה 1841 רָאי ןיא

 דלָאהנעגּוט בקי ראזנעצ רעװעשרַאװ םעד ןילרעּב

 טעדנירגעג טאה רע סאו ,?ןײאראפ-רוטלוק, ַא ןופ טּוטַאטס ַא
 יניק א עטנרעלעג עשידײ ןציטש ּוצ קעװצ ןמימ 1840 ןיא

 סעיריסּבּוס, ןּבעג ןּוא קרעװ ערעײז ןּבעגסױרַא ךרּוד רעלטס

 .?עכעלגעמרַאפ טשינ יד
 ַא טימ הירּב א טגײלענײּב רע טָאה טּוטַאטס םּוצ

 יײזָאדרעד ןּופ דילגטימ ַא ןרעװ לָאז דלָאהנעגּוט זַא ,השקּב

 -טימ ןפַאש ןפלעה ךוא לָאז ןּוא טפאשלעזעג רעק

 'ּומ טָאה װירּב ןקיזָאדמעד ,ןלױּפ ןיא ןדײ יד ןשיװצ רעדילג
 םהרבַא ּוצ טּוטַאטס ןמימ םענייאניא מקישעגרעּבירַא דלָאהנעג
 .טעטימָאק"רוזנעצ ןיא רעצױרָאפ םעד ט?ָאנעד -- ןרעטש

 ןטנעמּוקָאד עקיזָאדיד טקישעגרעּבירַא רעטײװ טָאה ןרעטש
 ןּופ רָאטַארּוק ןקיטסלָאמעד םעד - ּװעינּוקָא לַארענעג םּוצ
 .על ַא ןגָארט לָאז ןינע רעד ידּכ ,ןָאיאר-סגנּודליּב רעװעשרַאװ

 .רעטקצרַאכ ןלַאג

 טָאה סָאװ ,ליּכשמ ַא -- דלָאהנענּוט

 יַאיָאל א קיטײצײלג ןּוא טּפַאשלעזעג אזא ןופ מײקיטכיװ יד
 ףױא ןָאט ּוצ סעּפע טאהעג ארומ טָאה סָאװ ,רעטמַאַאּב רעל
 ןריסנָאנַאא ןעמ םעװ רעמָאֿפ .,תוירחא רענעגײא  ןיו

 רעדָא דילגמימ ַא זיא רע זַא ,?גנומײצ רעשידנעלסיוא ןַא ןיא
 ףֹּכיּת טָאה -- ,טּפַאשלעזעג רעקיזָאדרעד ןּופ "רעלטימרַאפ, 8

 הירּב םעד ןיא ,װירּב א טימ טפאשלעזעג רעד טרעפטנעעג

 ןצַאשּפָא טנעקעג
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 ;עג רעד ןּופ שינעּבױלרעד רעד ןָא, זַא ,ןדלָאמעג רע טָאה
 -טּפַאשלעזעג םּוׁש ןײק ןריפסיוא טשינ רע ןעק יטכַאמ רעקירעה
 ,ןָא דלָאהנעגּוט טגערפ טײהנגעלעג רעד ײּב ,""עיצקנּופ עכעל
 רעײנ רעד דצמ ץיטש ַא ןטראװרעד טנעקעג ךיוא ןטלָאװ יצ
 ,שיאערּבעה ןיא ןטכּורּפ עשירַארעטיל עכעלצונ,, טפאשלעזעג
 םעד ןיא ןטלָאװ סָאװ ,קרעװטסנּוק רעדָא ,שילױּפ רעדָא שיסּור
 "'ןחיי-םירּבחט רעדָא רעלטסניק ןּופ ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא דנַאל

 -רעּביא ןינע ןצנַאג םעד טָאה װעינּוקָא רָאטַארּוק רעד
 ,שטיװעקסַאּפ קינטסעימַאנ םעד ןּבעגעג

 -יפָא רעקיזָאדרעד ןּופ טאטלּוזער רעד ןעװעג זיא סָאװ
 ןופ ןטקַא יד ןנײװש םעד ןגעװ -- ץנעװרעטניא רעלעיצ
 .(?װיכרַא

 ,עשרַאװ ןיא רָאמארּוק-סגנּודליּב ןּופ ןטקַא)
 : (2432 .םּונ

 צ

 םידמלמ ןגעוו ארוקילוק רעטנַאקַאּבמּוא ַא
 בר רעװעשרַאװ םעד ,ןָאזדיװַאד םייח 'ר ןּופ

 .ריװ א ד םײה 'ר ןּופ טײקיטעט ןּוא ןּבעל םעד ןגעװ

 .בר רעד 1854 - 1837 ןרָאי יד ןיִא ןעװעג זיא רעכלעװ ,ןָאז

 א ןענישרעד קירּוצ רָאי רָאּפ א םימ זיא ,עשרַאװ ןּופ ללוּכה
 ּוא קנערפ ,נ .ע םענעּברָאטשרַאפ םענופ עיּפַארגָאנָאמ עניילק

 ,(?יקסדָארָאגאז ,ח י

 לײטנָא ןװיטקא ןא ןעמּונעג טָאה ןָאזריװַאד םײח 'ר

 םרירוגיפ ןעמָאנ ןײז .ןּבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידײ םענּוא

 .עגסיורא ןענעז סָאװ ,םארוק-לוק ןּוא ןפּויוּפיוא ײר ַא רעטנּוא

 ּתוריזג ,םעמרָאּפער ענעדײשרַאפ טימ תוכײש ןיא ןרָאװעג ןּבעג

 .ןטקעיצּפ רעדָא ןעגנומעגרעטנוא עכעלטּפַאשלעזעג-םּתס ןּוא

 ןיא ךױא טכַארּבעג םרעװ סָאװ ,ארוק.לוק םעד ץּוחא

 טרעטײרּברַאפ 1844 רָאי ןיא טָאה ןײארַאפ רעטנָאמהעד רעד (
 ןקיזָארמעד ןטײברַאפ טשינ ףרַאד ןעמ .טײקיטעט ןּופ םַארגָארּפ ןייז

 =געסיוװ דנּוא רּוטלּוק ריפ ןייארעפס ןטנַאקַאּב ןטלמ ?ןיײארַאפ;רּוטלּוק ,

 רָא ןיא טעדנירגענ טָאה ץנּו צ רעקיּבלעורעד סָאװ ,?ןעדּוי רעד טפַאש
 טָאה'ס ןכלעװ ןיא ןּוא ןרעזָאמ ,ןזנַאג דרַאווע טימ םענײאנא 9
 ןזיּב טריטסיזקע טָאה ןײארַאפ רעד ;ענייה ךירנייה ןעמּונעג לַײטנָא ךיוא

 :םיא ןגעװ עז .1824 ראי

 4010 140166:2650ת10116 46 15:86146ת, 2ז651הט
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 ,"צקרצװ דנוא ןעּבעל סענײה ךּוג סנַאמדָארטש ךיוא עו

 |.דע ר ,ןײארַאפ םעד ןגעװ טלײצרעד ךעלריפסיוא טרעװ סע ּואװ } .ּב

 ,עלימיסקַאפ ןּוא רעדליב טימ ,ףןָאיװַאד עיּלימַאפ יד 2( 

 גַאלרַאפ ,יקס דָארָאגַאז .ח .י ןּוא קנע רפ .נ .ע ךרּוד טעברַאַאּב

 עז -- ןָאזדיװַאד םײח 'ר ןגעװ לעיצעפס ,1924 עשרַאװ ,דײרפ .ל .מ

 לגנַאמ ןופ טדײל יז ;עכַאװש ַא רצײז זיא טצברַמ עקיזָאדיד ,29-21 ,ז

 סָאװ ,ןָאט ןקידהענכה-שיריגענַאּפ םעד ןּופ רקיע רעד ןּוא ןלעװק ןיא

 ענעריואװשעג ןּוא םידיגנ ןופ סעיִּפַארגֶאיּב עקילָאמַא יד ןיא טנָאמרעי

 ,רעװט-ללּפ
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 ,טןדײ ײּב טעּברַא;ררע עגונּב עיּפַארגָאנָאמ רעטנָאמרעד רעד

 רעד ןגעװ ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא 1849 רֶאי ןיא רע טָאה

 .(2םישּוּבלמ ןּופ הריזג

 ןַא ןּבעגעגסױרַא ןָאזדיװַאד םײח 'ר טָאה 1841 רָאי ןיא
 : ןינע ןקידנגלָאּפ עגונּב ארוקילוק םענעגײא

 -רַאּפ םיא רַאפ טָאה רעכלעװ ,ץישפיל ןמלז המלש 'ר

 טיהעגּפָא קרַאטש טָאה ,תונּברה:אסּכ רעװעשרַאװ םעד ןעמּונ

 יד ןמָאּברַאפ גנערטש ןּוא םידמלמ עקיטרָא יד ןּופ הקזח יד

 רעד ,קץניװָארּפ רעד ןּופ םידמלמ ןעמענּוצנָא ןדי רעװעשרַאװ

 ךיז טָאה'ס רעכלעװ ןיא ,טױנ ערעװש יד ןעװעג זיא וויטָאמ

 רעקיזָאדרעד .עשרַאװ ןיא םידמלמ לָאצ עסױרג יד ןענופעג

 ןרוח סע לײװ ,ןרָאװעג טיהעגּפָא טשינ תועמשמ זיא רוסיא

 -מלמ רעװעשרַאװ יד ןּופ תומוערּת יד לָאמ ךס ַא רעּביא ךיז

 ,ןגעלָאק עלעיצניװָארּפ ערעײז ןּופ םָארטשּוצ םעד ףיוא םיד

 ןראפ טמיטשַאּב ןרָאװעג זיא ןָאזדיװַאד םײח 'ר ןעװ
 "עג ײנספיױא ךיז םידמלמ רעװעשרַאװ יד ןּבָאה ,ללוּכה-בר
 לָאמעלא רַאפ לָאמנײא לָאז ןעמ זַא ,השקּב א טימ טדנעװ
 ןיא לײװ ,ץניװָארּפ רעד ןּופ םידמלמ ןעמעננָא ןמָאּברַאפ

 ןּבָאה םָאװ ,םירמלמ 200 רעּביא ןַארַאפ ןענײז אפּוג עשרַאװ
 םײה 'ר טָאה 1841 רעּבטעװָאנ ןיא ,ןּבעל ּוצ סָאװ ןּופ טשינ
 ןדיי יד ּוצ ארוק-לוק ַא שיאערּבעה ףיוא ןּבעגעגסױרא ןָאזדיװַאד
 רעד ךױא רעּבָא .טײהנגעלעגנָא רעקיזָאדרעד ןיא עשרַאװ ןיא
 הלּועּפ םּוׁש ןײק טָאה בר ןבושח רעײז םעד ןּופ ףורפיוא

 ןיא טי רערעסערג ךָאנ רעד ןּופ ןסיטשעג .,טכארּבעג טשינ

 הסנרפ ןוא קילג ןכּוז ןעמּוקעג םידמלמ יד ןעניײז ,ץניװָארּפ רעד
 .טָאטשטּפיױה רעשיליוּפ רעד ןיא

 ןרהא -- םידמלמ ײװצ ןּבָאה 1849 יאמ ןט1 םעד
 טדנעװעג ךיז סעכנַאמיס דוד ןּוא ןָארַאי לצטעג
 -עג םיא ןּוא עשרַאװ ןּופ רעטסײמצילָאּפ-רעּבָא םּוצ לָאמ סָאד
 ןַײק ןעמּוק רערעל עדמערפ, יד ןרעװרַאפ לָאז רע ,ןטעּב

 המּכסה רעד ןָא רערעל רַאפ ןרעװ ןעמּונעגנָא ןּוא ?עשרַאװ
 עשידײ עלא ןּוֿפ ןעמָאנ ןיא, סָאד ײז ןּבָאה ןטעּבעג .בר ןּופ
 טליפרעד השקּב רעײז זיא יצ .טָאטשטּפױה רעד ןּופ "רערעל

 טציא יב טקּורדעג ןעװעג ןיא ףּױרפױא רעקיזָאדּרעד זַא (2
 -ןָאודיװַאד רעד ןּופ םירבחמ יד ןצָאה םעד ןגעװ -- לָאמ ײװצ
 טקורדעג רע זיא לָאמנײא .טסיאװעג טשינ ,סיוא טזײװ ,עיפַארגָאנָאמ
 םּוצ ;(1880 ,27 .מּונ) "אטילעַארדיא  רעשיליופ רעד ןיא ןצנַאגניא

 .כיװ רעַײז רעד ןלא ,ןגּוצסױא ןיא ,העטעפש ,ןטרָאד ךיוא לָאמ ןטײװצ
 ; |װָאלָאקָאס .ג} .ס .נ ןּוט טעּברא רעקיט
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(10 ,9 ,8 ,7 ,1898 ,"215:861118) 

 יא םישוּבלמה תרלזג ןגעװ ףּורפיוא סנָשודיװַאד םיײח ;ר (3

 רעקיזָאדרעװ יטגָאמרעד טשינ ךיוא עיטַארגָאנָשנ רעטריטיצ רעד ןיא
 ןופ ןפורפיוא עכעלנע ערעדנַא ײװצ טימ םענײאניא זיא ףורפיוא

 (181) טײהדגּיזעב ברה ןּוא (1:5/ טלצזײמ שהרע ב ברא

 .(187/ ,13 ,מונ) *טילעארזיא , רצקיּבלעזרעד ןיא טְקּורדִז
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 .הכולפמ יד לײװ ,טשינ אמּתסמ ,6טנַאקטּבמוא זיא ןרָאװעג
 -- עגארפ-לוש רעד ןיא לעיצעּפס -- טײצ רענעי ּוצ קיטילָאּפ
 :ראו יד ןריגעליירּפ ּוצ םשינ גנּוטכיר רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא
 עטצעל סָאד .ײז ןופ ןרעװ רּוטּפ ללכּב רָאנ ,םידמלמ רעװעש

 יד זַא ,געװ םעד ףױא רָאנ ןרעװ םריפעגכרּוד טנעקעג טָאה
 רעכעלקערש רעד ןּוא םידמלמ יד ןשיװצ ץנערּוקנָאק עסיורג

 :ַאּב עקיזָאדיד ןּבעגפיוא םידמלמ יד ןעגניװצ לָאז יז ןשיװצ תולד
 ,?תוסנרּפ עװימקּודָארּפ רעמ, ּוצ ןעמענ ךיז ןּוא גנּוקיטפעש

 ,(2428 לּוקיצסַאפ ,רָאטַארּוק-טגנּודליּב ןּופ ןטקַא)

 רעד .1841 ןּופ ארוק.לוק םענּופ עלימיסקאפ יד ָאד ןּביג רימ
 -רעּביא רימ ןּופ זיא ,רימ ײּב ןענּופעג ךיז טָאה סָאװ ,לַאניגירָא
 .יא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיײ םענופ יכרַא ןיא ןרָאװעג ןּבעגעג
 ,(טָאלּב רעדנּוזאּב ַא ףױא עז עילימיסקאפ יד) ,(5 םּוטיטס
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 ןליוּפ ןיא לכיּב שטייד-שידיי א ןּופ טָאּבראפ ַא
 (ץיטָאנ-װיכרַא ןַא)

 רערעל ַא ,ןָאמיס רעסיװעג ַא טָאה 1844 רֶאי ןיא
 *סױרַא ,ןײמ-טרּופקנַארפ ןיא "עלּוש רעשיטילעארזיא,, רעד ןּופ

 עשיסּור יד ןופ עגַאל רעד ןגעװ לכיּב ַא שטיײד ףױוא ןּבעגעג
 גרּוּבמַאה) ,,016 2606ת ֹת 1605518ת60/" ןעמָאנ ןטימ ,ןדיי
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 -עשידײ רעד ןּופ. גנוטלַאװרַאפ רעד ּוצ וירּב ַא ןיא
 (1844 רעּבָאטקָא ןט} םעד טרישאד) עשראװ ןיא עדנײמעג
 ייד ַא ,םיא ןּבָאה סָאװ ,תוּביס יד טרעלקרעד ןָאמיס טָאה
 ,לביּב עקיזָאדסָאד ןּבײרשּוצנָא ןגיואװצּב ,דיי ןשישט

 טּבײרש - ?ןדײ עטגלָאּפרַאפ יד ןופ ײרשעג, רעד ןעװ
 ןײק ןעמּוקעגנָא ןענעז סע ןּוא ןעגנַאגרעד םיא ּוצ ֹיא -- רע
 ןּבָאה סָאװ ,דנַאלסּור ןּופ ןדי ענעּפָאלטנַא ךס ַא טרופקנארפ
 -- ,ןָאמ םעּפע ײז רַאפ לָאז רע ,טדנעװעג םיא ּוצ ךיז
 ןרעטבײלרַאפ ידּכ סיטש ןייז ןּביױהּוצפיוא ןסָאלשַאּב רע טָאה
 סעפע ןּוא ללכּב רעדירּב עטפדורעג, ענײז ןּופ לרוג םעד

 ."טרפּב גנוקידײטרַאּפ ןּוא ץוש רעײז רַאּפ ןָאמ

 - סרעפלעהַאּב ןּוא םידמלמ עשיטָאטש-דמערפ ןּופ עגַארפ יד זַא 4

 יה ןּיּפ תונלדּתש יד ןטסעּבמַא טזײװַאּב ,עטקיטײװעננָא ןַא ןצװעג זיא

 ,קג ער פ .ג .ע ;עז םעד ןגעװ .1810 רָאי ןיא םידמלמ רעװצשרַאװ

 .(485-487 .ז ,יעיבר רפס ,"הפּוקתה,) השרו תוכיסנב םידוהיה תודלות

 עסיװעג טימ ןײז אלממ ךיא ליװ טײהנגעלעג רעד יב (5

 קרַאטש ןטרָאד טרעװ ,לשמל ,ױזַא .עיטַארגַאנָשמ.ןָאזדיװַאד יד םיטרּפ

 םיא ןעמ טָאה 1844 ןיא .ןָאזדיװַאד םייח 'ר ןּױומ גנּודליּב יד טּבױלעג

 ןָאדיװַאד .*סעלּוש ערַאטנעמעלע יד ןּופ רָאזָאד םעד ןיא ןדַאלעגנײא

 ךעלדנע .,טמַא ןקיזָאדמעד ןעמעננָא ןטימ טלקנײװקעג קרַאטש ךיז טָאה

 ןט23 םפד) יקסװָאװראק רָאטַארּוק.סגנּודליּב םעד שרעטטנעעג רע טָאה

 ,ןכַארּפש עדמערפ טימ טנַאקַאּב טּוג קידנעײז טשינ , ז8 ,(1846 רַאּונַאי

 ןעמ רע טעּב ,"סעלּוש עכלעזַא ןיא שגרעלעג ךעלטגײװעג ןרעװ סָאװ

 -עג ןעמ טָאה סעלּוש לד ןיא .טמַא ןקיזָאדמעד ןּופ ןעײרפַאּב םיא לָאז

 ,ליּב ןּופ װי כ רַאְ) שיליוּפ רעמ סעּפע ןּוא שטײד לסיּבַא טנרצל

 :(2425 לּוקיצסַאפ ,עשרַאװ ,רָאטַארּוק -סגנּוד



 2 + ס ה 1 ט ג } } 8 71

 הירּב םענעי ןיא ןָאמיּס טּבײרש -- שטנעמ רעכײר א;

 ןָאט ּוצ חוּכּב זיא סָאװ רעּבָא ;ןעלטימ ךס ַא וצרעד טָאה =
 -סיוא ךיוא ּוליפא זיא םײצ יד ןעמעװ ײּב ,רערעל רעמעדָא ןפ
 ,לכיּב 8 טסאפרַאפ רע טָאה ןהעש:טכַאנ יד ןיא 7! טנכערעג
 ,קידנּפָאה ,עשרַאװ ןיא עדנײמעג רעשידײ רעד טקיש רע סָאװ
 .ןעמענפיוא ךעלדנײרּפ לכיּב סָאד טעװ ןעמ זַא

 .ןרעפמנע װירּב םעד ףױא םיא לָאז'מ זַא ,טעּב ןָאמיס
 ןוא ירּב ןרַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה הליהק רעװעשרַאװ יד
 םּוצ טקישעגּפָא ןכַאז עדײּב ףּכיּת טָאה ןּוא רישָארּב רעד
 חירּב םעד םָאה סָאװ ,רעטמַאאּב-רוזנעצ רעד .קינטמעימַאנ
 טָאה ,טכַאמ רעקירעהעג רעד רַאפ שיסּור ףיוא טצעזעגרעּביא
 ּוצ טרָאּפַאר ןײז ןיא הרעה עכעלטפירש עקידנגלָאפ טכַאמעג
 לכיב םענּופ רּבחמ רעד זיא ,ךיז טכּוד'ס יװ, : ןווָאנַאכּומ
 סע ןלײטרַאפ ּוצ ידּכ םשרמולּכ ,טלעג לסיּבַא רָאנ ןסיוא

 םּוצ ןעלטימ ןָא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןדײ ענעּפָאלטנַא יד ןשיווצ
 ."ןײמ:טרּופקנַארּפ ןיא ןּבעל

 ַא טקישעגנירַא םעד ץּוח טָאה הליהק רעװעשרַאװ יד
 .נואיצַאּב םּוׁש ןײק טאה יז זא ,רָאטקעריד-ײצילָאּפ םּוצ ווירּב
 טשינ לביּב סָאד טָאה יז  ןָאמיס ןקיזָארמעד טימ טשינ ןעג
 ריא םָאה ןעמ סָאװ ּבילּוצ טשינ טסײװ יז ןּוא ןּבירשעגסיוא
 -סַאּפ ּוצ רָאטקעריד-ײצילָאּפ ןּופ טרָאּפַאר) טקישעגנײרַא סע
 .(1844 .רעּבָאטקָא ןט11 ןּופ ןשטיוועק

 טָאה קינטסעימַאנ םּוצ טרָאּפַאר ןכעלריפסיוא ַא ןיא
 רעשיסּוריטנַא רעקיזָאדרעד ןּופ טלַאהניא םעד ןּבעגעגרעּביא ןעמ
 .רּושָארּב

 .סױרַא ןעמ טָאה טכירַאּב ןקיזָאדמעד ןּופ ךמס ןפיוא
 ןריפּוצנײרַא טָאּברַאפ א 1844 רעּבָאטקָא ןט26 םעד ןּבעגעג
 .ןלױּפ ךײרגיניק ןײק רּושָארּב עשישטײד סנָאמיס

 ,שטיוועקסַאּפ קינטסעימַאנ ןּופ ןטקש
 ,(8672 .םּונ ,עשרַאװ

 צו

 ןליוּפ ןיא "שובלה תריזג, ןּופ עטכישעג רעד ּוצ

 ןיא ןּבעל ןשידײ ןּופ גנולקיװטנא רעד םימ תוכייש ןיא
 דנַאטשפַוא ןטײװצ ןּוא ןטשרע ןשיװצ הּפּוקּת רעד ןיא ןליוּפ
 .ַאּב ּוצ טרָא רעדנַא ןַא ןיא ןעמוקסיוא רימ םעװ (1863 1832
 יד ןּופ גנורעדנע רעד ןגעװ עגַארּפ יד ךיוא ךעלריפסיוא ןריר
 רעד רַאּפ ןּבעגרעּביא רָאנ ךיא ליו ָאה .רעדיײלק עשיריי
 ,טאלּבגולפ ַא זיא סָאד .טנעמוקָאד ןוואקישט ַא טײקבעלטנּפע
 א שילױּפ ףױא ,עשרַאװ ןיא 1853 רָאי ןיא ןּבעגעגסױרַא
 יװ ,ןרײ רַאפ השּבלה יד ןטײּב ןּופ רדס םעד עגונּב ,שידײ
 יד ףיוא ןייז רבוע רַאּפ ןלָאצ םעװ ןעמ סָאװ ,ןפָארטש יד ךיוא
 .ןצעזעג

 -עז סָאװ ,תונקּת יד טכַארּבעג ןרעװ טַאלּבנּולּפ םעניא

 .עד ַא טױל ,1853 ילּי ןט1 םעד ןרָאװעג ןּבעגעגסױרא ןענ

 םענּופ טערק
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 תונקּת עקיזָאדיד .(1 שטיװעקטַאּפ קינטסעימאנ
 זיִא ריא ןופ שארּב ;עיסימָאק עצנאג א םעּבראעגסױא טָאה
 יד .(דמושמ 8) דלעפנעמולּב ,א טנערעפער רעד ןענאטשעג
 ,ןינע ןקיזָארמעד תושר ריא ןיא טַאהעג טָאה סָאװ ,עיסימָאק
 וא עטסקינײװעניא רַאפ עיסימָאק-הכּולמ יד, -- ןעװעג זיִא
 (אסתוופּפע8 2280068 ֿפקזהש ש06ש- ?םינינע עכעלטסיג

 ףענעי ּוצ זיא ריא ןּופ שארּב -- תססש?תעסת 1 סטסתסשתץעסת)

 :רעיַּב װאלסינַאטס "טאר רעכעלקריװ דעד, ןענאטשעג טײצ

 ןשילוּפ ןפיא זיא עיצקעס רעד ןּופ רעריפנָא סלַא ;יקצאנ
 .ּפאפ *רָאסעסַא רעלַאיגעלָאק, רעד ןּבירשעגרעטנּוא טסקעמ
 .שטייד א ןיא טצעזעגרעּביא זיא טסקעמ רעשידײ רעד .יקצָאר
 רעקיטלָאמעד רעד ןּופ הסונ םעניא ,טקעלַאיד ןקידשדוק:ןושל
 -נעצ רעד ןעװעג זיא רעצעזרעּביא רעד ; ךַארּפש רעשיליּכשמ
 .דלָאהנעגּוט בקעי רָאז

 רע לײװ ,םסקעט ןשיד" םעד רָאנ ָאד ןעגנערּב רימ
 ךיוא טנעמּוקָאד ןּופ טלַאהניא ןשירָאטסיה-ןײר םעד ץּוח ַא טיג
 ;(2 ןטײצ ענעי ןּופ רעטסּומ .ןבעלכַארּפש ַא

 ךינזרטנצנווצוו װַארּפס עװָאדנָאזר עיסימָאק יד

 ךינווָאכּוד דנּוא

 .ינימדא אדאר יד סָאד לארשי ינּב םעל עידומ טזיא
 םָאּפ עיזיצעד ענײא ךרּוד טָאה ,סכיירגינעק סעד אניצַארטס
 15719 ?רעמּוו סערהָאי סעזיד /ץעיּפיל 1/ ץעיװרעשט 9

 איד ןעפפערטעּב עכלעװ ןעטפירשרָאפ עדנעגלָאפ טגיטעטשעּב
 םירבז ןה) םידוהי איד םוא טזיא ןערהַאּפרעּפ ּוצ איװ גנּונדרָא
 ,ןעכײצ דנוא םישוּבלמ שיּבלהל ןערהעװרעפ וצ (תובקנ ןהו
 -סיוא ןרענהָאװנײא ןעגירּביא ןעללַא ןָאפ קלָאּפ םעזיד עכלעװ
 : ,ןענכייצ

 ,םידוהי רעד ףערטעּב ןיא (א

 עכײרגינעק םיא ןרענהָאװנײא ןעשידוי רעד טזיא סע (1
 .תידּוהי ישוּבלמ שיּבלהל ןעטָאּברעּפ

 םינּבר איד טעײרּפעּב רונ דניז טָאּברעּפ סעזיד ןָאפ (2
 טזיא ,גנוגיליװעּב רעטסכעה טױל עכלעװ ,תוארוה ירומ דנוא
 יילק עשידײ עטלַא איד ,ןעדרָאװ טלײהטרע סינּבױלרע איד

 -סנָאגילער עטכַאדעג איד איז עגנַאל ָאז ,ןעגַארט וצ גנּוד

 ןָאפ ןעגינעי איד סָאד הרהזאּב ,ןעררעװ ןעלליפרע ןעטכילּפּפ
 ,ליפ ּוצ ןעטכילפּפ עד ןערעהפיוא ןעדרעװ עכלעװ ,ןענהיא

 ףעגָארט וצ רעדײלק עשידײ טכער סָאד איז ןערילרעפ ,ןעל
 עדער איד לעקיטרַא סעזיד ןיא רעכלעװ ןָאפ גנּואײרּפעּב איד
 תוארוה ירומ דנּוא םינּבר איד ףיוא גּוצעּב ןענײק םָאה ,טזיא
 גננדרארעפ רעד ךאנ ןעּבאה ןעגנאפעגנא טמא רהיא עכלעװ

 װיכ רַא הע װעש רַאװ םעניא ,קינטסעימַאנ ןּופ ןטקַא (

 ,13425 רעמּונ ,(תזסהוטשזח 244 םּבשתַעסהו ןטקַא עטלַא ןופ
 .(ןדי ןגעװ דנַאּב)

 װיכרַא ןקיּבלעזמעד ןּוּפ טריּפָאק ךיא ּבָאה טַאלּבגולּפ םעד (2

 .(14822 רעמּוג ,קינטסעימַאנ ןּופ ןטקַא)
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 6240/2169 1851 יטּול /19/ 7 םָאּפ אוָאדנָאזר עיסימָאק רעד

 םאה גנוגילליװעּב עטסכעהרעללא עטכַאדעגנעּבא איד עכלעװ

 ירומ דנוא םינּבר ןעטרינימָאנ אײנ יד דנוא ,טכאמעג טנאקעּב
 ענַײמעגללַא איד ןעלליפרע יאנּת םוש ילּב ןעססומ תוארוו

 ,תידוהי ישוּבלמ/ יונשּב ,,ןע;נונדרָארעּפ

 ןעגארט ּוצ םידוהי ןעד עכלעװ תידוהי יׂשוּבלמ ריפ

 ,הנהכו ,עללענורּפ ,ענדײז : טעטכארטעּב דריװ דניז ןעטָאּברעפ
 ,ןעצמימ ץלעּפ ,םיקושל לעמ לעטרוג ענײא ,עקקער עגנאל
 סרעדנָאזעּב ןָאפ ,םריש ענהַא ןעצטימ ערדנא רעדָא ,ךעלּפאק
 דנוא טראּב רעד ךילדנע ,ךיש ,ןעזיױה עצרוק ,םינש ןעשיהיי
 ּוצ עכלָאז דא ןעפעלש איד רעּביא ראאה סעגנַאל ,תואּפ

 : .ןעלקיװרעפ

 איד ךניז ,גנרײלק ןעשידײי ןעטלא רעד טאשטנא 4

 .ג8 איד ךילנהעװעג איח רעדײלק ןעגארמ וצ ביוחמ םירוהי
 םיוא םכינ רונ ,ןעגארט ךיירגינעק סעזיד ןיא רענהָאװנײא ןרעד
 רעּבױא וצ םידוהי ןעד סעכלעװ ,גײצנעדײז בלאה רעדָא ןעדײז
 ,טזיא ןעטָאּברעפ לַאמ עללַא ריפ ןייא רעדיײלק

 .ײלק ןעגַארט וצ טּבױלרע םירוהי ןעד ךיוא טזיא סע (5

 ,ךילסילשסיוא גנודיילק רעכלעװ אײּב ,טינש ןעשיסור םָאפ רעד
 םידוהי ןעד ,תואפ ענהָא רונ ,ןענעק ןענארט טראּב ןעד איז
 .רּוק ,קערפ ןיא ,םסיײה סַאד ,ןעגארט שמייד ךיז עכלעװ .ָאזלַא
 טרַאּב ןעד טּביױלרע טכינ טזיא ,ןעטאטעלאּפ דעדָא ,עקקער עצ
 .ןעגארט ּוצ

 :בַארטעּב וצ זיא םינש ןעשיסור םָאפ םישוּבלמ ריפ 6
 ,עינק איד רעּביא טסײה סָאד (טודרוס) קָאר רעגנַאל ןײא : ןעט

 איװ טינש ןיא םכאמעג ָאז ,לכענק איד וצ זיּב רעגנעל רעדָא
 רעדָא לעפיטש יד ןיא ןעזיוה איד ,ןעגארט םירחוס עשיסוד איד
 .עג ענײא רעדָא טוה ןײא ,ךוטזלאה ןײא ,ןעּבלעזיד רעּביא
 ,(אקרעזאר וּפ) עצטימ עכילנהעװ

 ןעד ךיא טזיא (םישוּבלמ) טכארט ןעשיסור םעזיד וצ
 םענדייזּבלאה רעדָא סענדייז ןעכיורּבעג וצ טּבױלרע טכינ ןעדוי
 דעדָא ,ךוט ןָאפ ןײז םומ (םודרוס) קָאר רעד ןרעדנַאז ,גײצ
 רעדָא ,ןיל ,עללָאװ סיױא גײצ ןרעטכײל ןרעדנא םענײא ןָאּפ
 ךָאנ ןעטכיר ךיז ללָאז ןעמ םאד תוביחתה ילּב עללהָאװמיוּב

 ,רעדײלק רעממָאז רעדָא רעטניװ טימ ,טײצ סער?האאי רעד
 רעד ײּב ןײז ןעגנואװצעג טכינ ןעדרעװ םידוהי איד (7

 וצ ףּפָאק םעֶד ףיא ראאה סאד (םישוּבלמ) טכארט ןעשיסור
 ןעמטינשעּב דנור טנענ ןעמ ָאװ טרא רעד ןיא ןעדײנשעּב
 טרא עזיד ףױא ןאמ איװ ,להאװ איד ןרעדנָאז (ת5 סאסחאצ)
 ,ןעססאלרעּביא ןענהיא דריח ,ללָאז ןעגארט ראאה סָאד

 .אהט וצ ןעמַאּברעפ טכינ םירוהי ןעד ךיוא דריװ סע (8
 ,ןעצלעּפ ,סעקרעגלא ,ןעגארק ענהָא רעדָא טימ לטנעמ ןעג
 דנוא ,םכארט ןעשיסור רעד אײּב ראגָאז ,הנהכו ,סעּפעלוט
 ,דהאו דחא לכל ףוגה תואירּבל ךרצנהו ןעגעמרעפ סאד

 .ארט ּוצ ןעגנואוצעג טכינ םידוהי איד ןעדרעװ ךױא (9
 .ָארטעג רעשטוק עשיסור ןָאּפ רונ עכלעוװ ,ןעקאימרא עשיסור ןעג
 ,דניז גנודילק עשיסור עניימעגלא ענײק ָאזלא דנוא ,ןערהעװ ןעג
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 :ארט וצ גנודילק עטשידײ עטלא איד טָאּברעּפ רעד 0
 -עג םידוהי יד עבלעוו גנודײלקעּב ףיוא טכינ ךיז טהיצעּב ןעג
 ,תותּבשּבו םיבוט םימיב הלפּתה תעשּב ןעגארט ךילנהעװ
 -רעװ רעדיײלק עכלָאז ריפ ,עכײרּבעג סנָאיגילער ערדנא אב רעדָא
 ,עטרָאװ םענײא םימ ,ןיליפּת ,לטיק ,תילט טעטכַארטעּב ןעד
 םתד יקוח יּפ לע םידוהי איד עכלעװ ןעכײצ רעדָא םישוּבלמ
 ןָאפ גנלליפרע רעד ײּב רעדָא הליפּתה תעשּב רונ ןעגארט
 ,ןעכיירּבעג סגָאיגילער ןעכנאמ

 .עטש טכינ םידוהי ןעד ןעדרעװ ןעדרעהעּב איצילָאּפ יד
 -ַארטש יד ךרוד נ"ּכהּבל ןעהעג ּוצ ןרעדײלק ןעזיד ןיא ןער
 רעּבא דריװ םע .עוױה ךאנ נ"ּכהּב ןָאפ קירּוצ דא ןעס
 ימיּב ןעללָאז םידוהי איד סָאד ,ןעדרעװ טעטכצּבָאעּב גנערטש
 עשידי ןעגָארט ל"נה הוצמ לש הוסמ תחּת טכינ תותּבשו גחה
 .ךעלּפאק דנּוא ןעצטימ עשידײ רעדָא רעדײלקרעּבא

 ןעללָאז םידוהי איד סאד ,הלשממה ןוצר רשאכו 1
 ןָאפ ןרעדנַאזּבא אז עכלעװ ,ןעכײצ ערעסײא ןעגארט טכינ
 רעהאד ןעדרעװ ָאז ,ךײרגינעק םיא ןרענהָאװנײא ןעבילטסירק
 לַײהט ןעגינעינעד ןעססאלנייא טכינ ךיז ןעדרעהעּב ַאיצילַאּפ איד
 -עזעג טבינ ךילרעסיײא עכלעװ ,ןעכוזרעטנוא וצ גנודײלק רעד
 רעזיד ןיא עבלעװ ןעטפירשרָאּפ איד ןעדרעװ ךיוא .דריװ ןעה
 עבלעװ ,ןעכײצ איד ףױא ןעגָאצעּב טכינ ,ןעהעגרע טכיזניה
 ש"ּבצ איװ ,ןעדרעװ ןעגָארטעג םירוהי ןָאּפ רונ ךיוא איִז ןעװ
 -רעח ןעגארמעג ןרעדײלק ןעד רעטנוא רעּבַא יז לײװ ,תוציצ
 ערעסײא ריפ ןעדרעװ טעטכַארטעּב טכינ איז ןעננעק ָאז ,ןעד
 .ןעדײשרעטנוא ןעטסירק ןָאפ םידוהי יד עכלעװ ןעכײצ

 ישוּבלמ יונשּב ףרוע השק יא ןיײז ידוהי ןייא עמללָאז 2
 רעד א"ב טכינ ןעגָארט טראּב ןעד רע עטללָאז רעדַא ,תידוהי
 ,טזיא ןעּבירשעּב טרָא םיא ןעּבָא עכלעװ ,טכַארט ןעשיסור
 (רחא ןפואּב) םרא ערדנא ענײא ףיוא ךיז דריװ רע ןעװ רעדָא

 ןעפּפערטעּב עכלעװ ןעגנונדָארעּפ ןעד ,ןעגײצ םַאזרָאהעגנוא

 טול .ןעדרעװ ןעגנואװצעג וצַאד רע דריח ,תידוהי ישוּבלמ יונש

 יטטל / 14 / 2 םָאֹּפ אניצַארטסינמדא אדאר רעד ןָאיצעד

 :לעװ ,גנַאװצ ןעכילנעזרעּפ ךרוד רַאגָאז דנּוא זא0 20209 1

 -נַא טינ ,ןעדרעהעּב ַאיצילָאּפ יד ךרוד ןעגָאצללָאּפ דריװ סעכ

 .עּבירשעג םענַײא ךָאנ דנוא ,עטמא ןעכילטרע םיא םלא סרעד

 איד להָאװ ָאז ,גנורהעלקרע ןעױנעג רעד טיט ,לָאקַאטָארּפ םענ

 ןעטכיורּבעג ןעד ךיוא איװ ,ןעמגאלקעגנָא םעד דלּוש ענזעיװעּב
 .ןָאזרעּפ רענײז ףיוא גנאוצ

 ןע יורפ ןעשידײ רעד ףערטעּב ןיא (3

 ןעד טזיא ,ןעגארמ וצ גנורײלק עשידײ עטלא איד 3

 ילּב) טגנידעּבוא סלאפכילג עכיירגינעק םיא ןעיורּפ ןעשידיי

 ,ןעטַאּברעּפ (יאנּת םוש

 ןרעּבײװ ןעשידײ ןעד עכלעװ םישוּבלמ עשידי ריפ 4
 ,ןענשּברוט ; ןעטכַארמעּב וצ םזיא ,דריװ ןעטָאּברעּפ ןעגָארט ּוצ
 עטרילָאק ,ןעטינשעגּוצ םרָאּפ רעשידײ ןיא רערײלק ,סעדניּב
 ,גנוריצ דנוא רעדיײלק עדנעכייצםיוא המודכו לעּפָאטנַאּפ

 .ימרַא ןעגירָאפ םיא עכלעװ גנורײלק רעד טאמשנא 5
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 ןעגארט רעּבײװ עשידײ איד ןעססוט ,טזיא מענכײצעּב לעק
 ,םוה ןענײא רעדָא עּבױה עכילנהעװעג עניײא ףּפָאק םעד הוא
 איװ טכארט ענײא רעדָא טינש ןעכילהעװעג ּסָאּפ רעדײלק
 .ןעגָארט ןעיורפ ןעשיסור איד

 טול ןעיורפ ןעשידײ ןעמעהטאריײהרעּפ ןעד סע אד 6
 םָאפ ראאה סאד םזיא ןעטָאּברעּפ ,להעפעּב ןעמטכעהרעללא
 יד עכלעװ ,ןענידיײ איד ָאזלא ןעללָאז ָאז ,ןעמהענוצּבא ףּפָאק
 עפארטשדלעג ןעגילָאמסעדעי רוצ ןעטערמרעּביא טָאּברעּפ ןעז

 .ןעררעװ ןעגָאצעג ריז 5 ןָאפ
 -ָאטָארּפ ןעדרעװ תוארוה ירומ דנוא םינּבר עללא 7

 הפוח רעד אײב אי סאד ,ןעדרעװ .טעמכילפפרעפ שיראלוק
 םָאד ןעױרפ ןעשידײ ןעד ןעללָאז ןעססאל וצ טכינ ןישודיקו

 *לעװ תוארוה ירומ דנוא רעּבַא םינּבר איד ,ןעמהענוצּבַא ראאה
 ןעדרעװ ,ןעשללאז ןעטכיר טכינ טּפירשרָאּפ רעזיד ךאנ ךיז עכ
 .עּב ץטעזעג טױל יז םוא ,ןעדרעװ ןעּבעגעגּבַא טכירעג רעטנוא
 ,(* ןעססאל ּוצ ןעפארטש

 לאמ עללא ריפ ןײא ןעיורפ ןעשידי ןעד מזיא סע 8
 ךילנהעװעג איז סָאװ ףֹּכָאק םעד ףיױא ןעגארט וצ ןעמָאּברעפ
 .טא ,דנאּב ראאה ,ןעטערמרעפ ּוצ ראאה םאד םוא ןעכיורּבעג
 ראאה סאד עכלעװ ןעכאז ןעכײלגסעד דנוא ןרועגלאװ ,סאל
 -עג םעד ךאנ ןעױרּפ עשיריי איד רעּבָא ןעטללָאז ,ןעמהאכאנ
 *גיא רהיא ןעשניװ טכינ ןענידי ןעטעהטארײהרעּפ רעד ךִיורּב
 ראאה סאד םוא יז ןעננעק ָאז ,ןעססעלּבטנע ּוצ ראאה סענ
 .נעּבראאה ןענעּבירשעּב ןעּבָא רעד טאטשנא ןעקקעדרעפ וצ
 ,טקירעגּבארעה ןריטש יד ףױא ףימ ,ןעּבױה ןעגָארט רעד
 .טּבױה ןעױרפ עשידײ רַאגָאז דנוא עכילטסירק עכנַאמ איו
 .ןעגארט רעטלַא ןעהאה םָאּפ ךילכעז

 בָא םימ רעּבײװ עשידײ ןעקילּברע דריװ ןעמ ןעװ (9
 םללַא איז ןעדרעװ ָאז ,ףּפָאק םעד ףױא ןרעדנעּבראאה ןעג
 רעדָא ,ןרעננעמ ןעד טימ ןעדרעװ ןעפורעּב עמַאזכרָאהעגנוא
 ןיא ,דניז ןעװטיח איז ןעװ ןעטדנאװרעפנא ןעטסכענ ןעד טימ
 לָאקָאטָארּפ ןענײא ןאמ םעדכאנ דנוא ,טמא איצילָאּפ סאד
 א"ב םיא ,ןייז ןעגנואוצעג איז ןעדרעװ ,ןעּבאה ןעּבירשעג דריח
 ,ןעמהענּוצּבָא דנַאּבראאה סָאד ,רעזיד ןַײז

 םױה ענײא ךרודה עכלעװ ןעױרפ ןעשידײ איד 20 = |
 .רעפ ןעכילריטַאנ ןעד ךרוד רעדָא ,ספּפָאק סעד טיײהקנארק
 *ײש ןײא ןײז ןעגנואוצעג ןעדרעװ ,עראאה ןענגײא רעד טסּול

 ײרעפ רעד לעקינרַא 1 םיא טענכײצטפ טזיא עפארטש עויד (*

 ץציװרעשט 19 םָאּפ סכײרגינעק סעד ַאניצַארטסינימדַא אדאר רעד גנוגדרָא

 3 זיּב 2 ןָאפ ןרעּפשנַײא עזיוהטכיצ םיא ,ךילמהצנ .י"ד (ץעיּפיל 1)

 ,ןעיגעליוירּפ דגוא עטכער ןערעדנָאועּב עכנַאמ טסולרעפ ןעד ײּב ,רֵהָאי

 לַאנימירק דנוא טּפיוה רעד סקעדָאק סעד ?לעקיטרַא 54 םיא עכלעװ

 .רעד ךָאד םעד ץטָארט רעּבָא יז ןעטללָאז .דניז ןעפירשעּב ןעפַארטש

 -רעטנוא איז ןעדרעװ ָאז ,ןעדרעװ ןצזלװרעּביא גנוטצרטרעּביא ןעּבלעז

 ,לָאצ ןעדנערהיּבעג רעד רעסיוא רעטילימ וצ עּבַאגרעּביא רעד ןעניל

 ָאז ,ןַײז גיהעפ טכינ טסניד העטילימ םוצ ןעדרעװ איז ןעװ דּנוא

 ,צטטאר ןעטנאטסערַא טכוצ יד ןיא ןעדרעװ טקישרעפ איז ןעדרעװ

 ;ףהָאי 12 ןיּב 10 ףיוא
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 טּביױלרע ןענהיא טזיא ,ןעגָארט וצ ןעראאה עדמערפ ןָאּפ לעט
 .ןעגארמ וצ סעכלָאז ןײא

 רעּבײװ ןעשידײ יד ּבָא ןעגײצרעּביא וצ ךיז םוא 1
 ,ןעטערטרעּביא םכינ ןעדײנשוצּבָא ראאה סָאד טָאּברעּפ ןעד
 עכילטרע יד ןעװ ,ןעדניפ טטאטש ןאד רּונ ןָאיזיװער ענײא ןאק
 =ירשעג עכילמיײד ענײא דריװ (אװָאצסעימ אזדָאלװ) עדרעהעּב
 םעד ךאנ ךיז ןאמ סאד ןעּבאה ןעמלאהרע ןָאיצאיצנונעד ענעּב
 ןאק ןָאייװער איד דנּוא ,םעטכיר טכינ טָאּברעּפ ןעטכאדעג
 סעננאמ סעד ןײז אב םיא עממא ןעכילטרע םיא ןהעשעג רּונ

 ,םטכעלשעג ןעכילננעמ ןעטדנאװרעפנא ןעטסכענ םעד רעדָא
 .ןעּבאה ןעּבירשעג דריװ לָאקָאטָארּפ ןענײא ןאמ םעדכאנ דנוא
 ָאז ,ןעזײװרע רהאװ טכינ ךיז ןאיצאיצנונעד איד רעּבא עטללָאז

 *טנארעּפ ןענעּבירשעגרָאפ ךילצעזעג רוצ טנאיצנונעד רעד סומ

 .ןעדרעװ ןעגָאצעג םײקכילטרָאװ
 16 .טרא םיא ןעכלעװ ןָאפ ןעפארטש דלעג יד 2

 =טרע איד ךרּוד ןעדרעװ ןעגָאצללָאּפ ןעדרעװ ,םזיא עדער איד
 *םהענ ןענהיא טײװ ,רעטסײמרעגרוּב רעדָא ינימג יטיואוו ןעכיל
 םעד טימ ,טניד ןאיצוּבירטא עכילטכירעג איצילָאּפ איד ךיל

 ןָאיצעד ענײא טביזניה רעזיד ןיא רָאּפעּב סָאד ,טלאהעּברַאּפ
 ,עדרעװ טגיטרעפרעפ לָאקָאטַארּפ ןיא סומ ,דריװ טכאמעג
 ינא רעה עכלעװ דלוש רעד גנוּבײרשעּב ןעכילטײד רעד טימ
 איד סָאד ךיױא יװ ,ןעדרָאװ ןעזיוורע זיִא איורפ ןעמגאלקעג
 "רעװ ןעזיװעגנא ןעריסַאקנײא םּוצ ןעללָאָז ןעפארטש עטכאדעג
 ידײ איד רעכלעװ ֹוצ ,טדאטש רעזיד עסאק טאטש רעד ןעד
 דנָאפ רעד .טנהָאװ ןירענדלּוש איד ָאװ טרעהעג עדנײמעג עש
 =רעּביא ללָאז ,דריװ ןעטלאהרע ןעפארטש ןעזיד ןָאפ רעכלעװ

 ןעגיטעהטלהָאװ רעד ןָאפ אנװָאלג אדאר רעד ןעדרעװ ןעּבעג

 םוצ ךילסילשסיוא ןערדעװ טעדנעװרעפ ללָאז דנוא ,ןעמלאטשנא

 .ןעמלַאטשנא ןעגיטהעטלהָאװ ןעשידוי רעד להָאװ
 רוצ ןעדרעװ ןעגָאלשעגנא ןעסטומ ןעמפירטרָאפ עזיד

 ."תוליפת יִתֹּב דנוא תויסנכ יתּב ןעשידײ ןעד ןיא ןייש
 (םנסתנשטתו 214. !קגשתעסת. תהקנםיִש 1086ת80162,

 ןאס 14839, הסג 1852)

 שווו

 השקּב עטגָאזעגּפָא ןט

 ןופ "רעגרִיּבכ, ײרד יד ןּבָאה 1857 רַאורּבעּפ ןט3 טעד

 ןּוא עיגנאל װַאטסּוג ,לעּבלע ,א ןטסירק יד ,חָאשַאמָאט טָאטש

 םימ רָאטַארּוק-סגנּורליּב םּוצ טדנעװעג ךיז ךּואּבלארטש ,ס
 :השקּב רעקידנגלָאּפ רעד

 .ָאלָאליפ, יד ןיא ןיז ערעײז ןטײרגּוצ ןליװ ײז יװ תויה
 רעקיסַאּפ א ןארַאפ טשינ זיא װָאשַאטָאט ןיא ןּוא *םעלּוש עשיג
 ,ןעלרישדלָאג םהרבא ןּביױלרעד לָאז ןעמ ,ײז ןטעּב -- רערעל

 .רַאװ ןיא לּוש-רעניּבאר יד טקידנעעג טפַאהרעטסּומ טָאה סָאװ
 יַאוקע םעד קצָאלּפ ןיא ןטלַאהעגסױא דנצנעלג טָאה ןּוא עש
 .רעדניק ערעײז טִימ ןענרעל ּוצ ,הערעל א ףיוא ןעמ

 רעװָאשַאמָאט ײרד יד ןּבָאה -- טגײצרעּביא ןענעז רימ,
 ,וצרעד קיאעּפ עּולָאסּבַא זיא רע זַא -- ,ןּבירשעג ןטסירק
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 ץּוח .לּוש עכעלטנפע יד ּוצ ןז ערעזנוא ןמײרגּוצ לָאז רע
 א ןדנעטשמּוא עלַא רעטנּוא טײקידנעמשנָא ןײז טנידרַאּפ םעד
 טָאה ןּבױלג םּוניּבר השמ ןּופ זיא רע יח תויה רעּבָא ;ּבױל
 -טסירק יד ןיא ןענרעל ּוצ טּבױלרעד טשינ טכַאמ עגיה יד םיא

 יד ןעמּונעגּוצ זנּוא ײּב ןעמ טָאה םעד ּבילּוצ ,רעזײה עכעל
 ידּכ ןּבילבראפ זנּוא רַאפ זיא סָאװ ,םײקכעלגעמ עקיצנײא-ןײא

 ,"ןתילכּת א ּוצ) ןיז ערעזנּוא ןריפ ּוצ
 .טנעעג רָאטארּוק-סגנּודליּב רעד טָאה השקּב רעײז ףיוא

 138 א ? 6 עו ט 113

 ןגעמ, 1844 ןּופ ץעועג ןמױל זַא ,1857 לירּפַא 10 םעד מרעפ

 (."ןרי טימ רָאנ ןענרעל ןהה

 ראט ארּוק ןּופ װיכר 8)

 ,(2453 רעמּונ ןטקַא

 ,עש רַאװ ןיא

 8. ח ס 8 םח צ 8) 060ץעװ 288008 ח תסתסנאסעעה, א808- ף"נפ 64

 תתועצסו 6802068,} סע ,, 1874 26 502.

 הויכ הא טײמ זופ

 (עשרַאװ) ןַאּבַאלַאּב ריאמ ר"ד .ּפָארּפ ןּופ

 (סעיצקּודָארּפער 4 טימ)

 .םַאװירּפ ןײמ ןיא ךיז טָאה ןרָאי ךסַא ןופ ךשמ ןיא

 ,ןכא=קּורד עטלַא ןּוא ןטקַא טימ ללש ַא טלטַאזעגנַא חיכרַא
 -טַאלּבנײא ןּוא .-גָאטנײא ענעפּורעג ױזַא ןּוא ןרּושָארּב רקיע רעד
 ןרעװ ןגרָאמ ןוא רעזײה עלַא ןיא ײז ןגיל טנײה סָאװ ,ןקּורד

 .ןעמּוקַאּב טינ ץעגרע ןױש ןעק'מ סָאװ ,תואיצמה:רקי 8 ײז
 ןרּושָארּב 50 רעכעה טלמַאזעגנָא רימ יײּב ךיז ןּבָאה ּב'צ ױזַא
 טָאה םײס רעשילױּפ רעד ןעװ ,1822-1815 ןרָאי יד רַאפ רָאנ
 .בײלג רעכעלרעגריב רעד ןגעװ עגַארפ יד ןסילטַאּב טלָאזעג
 טמערּוטשעג ןּבָאה םידדצ עדייּב ןּוא ןדײ יד ןּופ גנּוקיטכערַאּב
 רימ ײּב ךיא ּבָאה ץלַא רַאּפ רעמ ,רּועיש א ןָא סעיציטעּפ טימ
 םּוצ תּוכײש א ןּבָאה סָאװ ,עיצילַאג ןּופ ןפּורפיוא ןּוא ןרּושַארּב
 רָאי םעד ברע ןּוא 1848 רָאי ןיא עיצַאּפיסנַאמע רַאפ ףמאק
 יד ןיוש ןעײג ָאד ,1867 ןיא "גנּוקיטכערַאּבכײלג , רעד ּוצ זיִּב
 רּוטארעטיל עשיטילָאּפ עצנאג 8 ,רעטרעדנּוה יד ןיא ןטפירש

 ןיא ךיוא ןּוא שילױּפ ,שיאערּבעה ,שטיד :ןכארּפש עלַא ןיא
 ,שידײ

 -- רעמעלּב 6 רָאּפ ָאה ךיא גײל לקעּפ םעד ןּופ טָא

 ןיא 1848 הפוקּת רעד ןּופ .ה .ד ,טײצ ןײא ןּופ טעטּכ עלַא
 ּוצ ףּור פיוא ןא :טשרעּוצ טײג שיגָאלָאנָארכ .עיצילַאג

 2אבק רעשירַאזיװאקהּפ רעד ןּופ ןד" יה
 ,טסּואװאּב יװ .1846 רָאי ןיא גנּוריגער רעק
 יד ןיא ןעװעג הביבס ריא טםימ ע ק ַא ר ק טָאטש יד ויא
 -עס םענעגײא ַא טימ קילּבוּפער ענעגײא ןא 1846-1815 ןרָאי
 -עיּפ ןימ 8 ןעװעג זיא'ס .רענלעז ענעגיײא טיט ּוליפא ןּוא םַאנ
 ןּוא טבוזעג ןּבָאה טלעװ רעצנַאג רעד ןּופ ןקַאלָאּפ ּואח ,טנָאמ

 ןיא םײרגעגּוצ עקאט ךיז טָאה ָאד ןּוא ,החונמ:םוקמ ַא ןענּופעג
 .םּורַא לּכ.םדֹוק טלָאזעג טָאה סָאװ ,דנאטשפיוא ןַא 1846 רָאי
 רעד .זײרק רענרָאט ןּוא רעלסַאי םעד ,עיצילַאג-ברעמ ןעמענ

 *עג רעטקַאראכ ןלאנָאיצַאנ םעד ץּוחא רעּבָא טָאה דנַאטשּפױא
 .ײלק םיא טימ ןּבָאה טריּפעגנָא לײװ ,ןלַאיצָאס ַא ךיוא ןגָארמ

 ןעװעג זיא רָאטַאטקיד רעד .ןשטנעמ עמערָא ןּוא עטמַאַאּב ענ

 ןּופ רַאטערקעס דעד - טנַאטױידַא ןײז ןּא יקסװָאסיט ,
 רערעלסגָאיגילער רעשידיײ א ךיילגּוצ ןּוא הליהק רעשידײ רעד

 ןעגנערּב רימ סָאװ ,(שילױוּפ ןיא) טנעמּוקָאד רעד .יקציּפעשזק
 -ָאיצולָאװעה רעד ןּופ ףורּפיוא ןַא זיא --- ,םרילימיסקַאּפ ָאד
 :ײטרַאּפ ּוצ רענלעז ןלעטש ןלָאז ײז,ןרײ יד ּוצ גנוריגער רערענ
 ףורפױא םעד ןקיטפערקַאּב ּוצ ידכּב .דנַאטשּפױא םעד ןקיד
 א לּוט רעקָארק רעטלַא רעד ןיא ןטלַאהעג יקציּפעשזק טָאה
 -ַאטשעגּוצ םירּוחּב עשידי 20 ןענײז טלָאמעד ןּוא ,עדער עסײה
 אזא ןּבעגעג רעּבָא ךיז טָאה ךיירמסע .עינאטסװָאּפ רעד ּוצ ןענ
 ַא ּוצ םירעױּפ יד טצעהענפיא ןּבָאה עריא עטמַאַאּב יד :הצע
 ןּבָאה םירעױּפ עמעװעדליװעצ יד ןּוא ,םיצירּפ יד ןגעק "טנוּב,
 טקנעדעג'מ סָאװ ,הטיחש א ןפיוה עשיצירּפ יד ןיא טכַאמעג
 ,גָאט ןקיטנײה םוצ זיּב ְךָאנ יז

 ךיירטסע ןּופ עטכישעג רעד ןיא טעדליּב 1848 רָאי סָאד
 ךָאנ .לטיּפַאק רעדנּוזַאּב א ןדיײ עשיכיירטסע יד ןּופ טרפּב ןּוא
 ףדײ רענַאיצילַאג יד ןּופ ןּבעל ןיא רָאי סָאד זיא רעקיטכיװ
 .לטימ יד ןּופ ְךָאי םעד רעטנּוא ןטילעג רעװש ןּבָאה עכלעװ

 ,ןרעײט ש ערערדנװַאּב ןּוא ןעגנּוקירדרעטנּוא עכעלרעטלַא
 ןעניז סָאװ ,רעײטש-טכיל-שטנעּב ןּוא רעײטש:שײלפ-דשּכ : יװ

 ןַאמערָא םעד ןּבָאה ןּוא ןדי עכײר ּוצ םעטכאפראפ ןעװעג
 םמײהײרפ עכעלרעזײק עטשרע יד .ןּבעל סָאד טרעטיּברַאּפ
 -ַאּבכײלג יד רעניואונײא עשיכײרטסע עלא ןּבעגעג ןּבָאה ןטנעטַאּפ

 ,3:17 םעדטָאה רעזַײק רעד םגה ,עירָאעט רעד ןיא רָאנ גנּוקיטכער
 םעד טימ זַא ,טרעלקרעד ןּוא ענישטשנַאּפ יד טריסאק לירּפַא

 :םיונּוצ טָאה רע סָאװ ,םײס םעד ףיוא ךיז רע טזָאלרַאפ ןקירּביא
 -ַאּב עלא ןפַאשּפָא טרָאד טעװ ןעמ זַא ,1848 ילּוי ןמב ןפיוא ןּפּורעג
 ןדײ יד ןּבָאה לײװרעד .המודכּו ןרעײטש-ןדי יד יװ ,ןעגנּוקנערש
 עבײר ןּבָאה השעמ תעּב ,ןרעײטש ערעװש יד ןלָאצ טזוטעג
 ,ןיה ןײק סעיציטעּפ ןקיש ּוצ הזעה יד טַאהעג סרעטכַאּפ עשידיי

 .רעירפ יח ןזָאלרעּביא ןרעײטש יד לָאז'מ ןטעּב ןדיײ זַא
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 .(ןטּבַאלַאּב .מ ריד .ּפָארּכ ןּוּפ ויכרַא)
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 יד ןפַאשּפָא רַאּפ ךױא יװ ,סעיציטעּפ עקיזָאדיד ןגעק
 עשיליוּפ עיצימעפ רעײז ןיא טםרעלקרעד ךיז ןּבָאה ןרעײטש.ןדײ

 ןּוא אקלָאמס ר"ר ,יקסיעלכשרעיװ ּפוקטיּב ןטימ שארּב םיצירּפ
 .ןײלא ןדײ רעגרעּבמעל יד רעּבָא .יקסװָאקלאימעיז ןַאירָאלּפ
 - עיציטעפ א ערעײז ןיװ ןײק טקישעגסיױרא ךױא ןּבָאה
 .ילעארויא ןעשיצילַאג רעד עסערדא ענייא;
 ןּבָאה ,ָאד ןקּורד רימ עכלעװ ,(שטײד ןיא) עיציטעּפ יד .?ןעמ
 ,טנעמ אלר ַאּפ םּוצ רָאנ ,רעוײק םּוצ טקישעג טשינ ײז
 ןופ םּוטַאד םעד ןלעטשטסעפ רימ ןענעק םעד קנאד א ןּוא
 :רַאּפ םעד ןּופ עיסעס יד זַא ,ןסײװ רימ לײװ ,עיציטעּפ רעד
 םּוצ זיּב ילּי ןמ26 ןּופ טרעױדעג טָאה ןיוו ןיא םנעמַאל
 .ָאטקָא ןיא געט עכעלטע ךָאנ רעטעּפש ןּוא רעּבמעטּפעס ןס7
 ,עיצקאער רעד תעּב ןיוש ןעװעג זיא ץנעדַאק עטײװצ יד .,רעּב
 .מ ע ר ק לטעטש םענײלק םעד ןיא .רָאנ ,ןיװ ןיא טשינ רעּבָא
 םקיטפעשַאּב ךיז טָאה עיסעס רעניװ יד .(16:610516) ר * ז
 טלעטשעג ןעמ טָאה עגַארפ-ןדײ יד ,עגַארּפ-םירעױּפ רעד טימ
 ןגעװ טָאה םרַאד ןּוא ,רױמערק ןיא טשרע םויה=רדס ןפיוא
 רעקידערּפ רעניח רעד עדער עקידנצנעלג ַא ןטלַאהעג םעד
 ,ןעעז רימ יװ .ר ע מ ײ ה נ א מ דָארּב ןּופ טַאטופעד-םײס ןּוא
 טשינ ,ןיח ןײק טקישעג ?עסערדַא, יד ןדײ עשיצילאנ יד ןּבָאה
 "ער עײנ א ןכערּבסױא טעװ וניּבל-וניּב זַא ,קידנעצזסיוארָאפ
 ןרעװ ןגָארטעגרעּבירַא םעװ טנעמאלרַאּפ רעד ןּוא עיצּולָאװ
 .ריומערּק ןיק

 עטנעָאנ 8 ןרײ טימ טאאהעג טָאה ענַארפ-םירעױּפ יד
 רקיע רעד ןּכָאה ןדײ ּואח ,עיצילאג-חרזמ ןיא טדכּב .,תוכַײש
 :ריטַאנ ןעמעלַא רַאפ רעמ רעּבָא .רעפרעד יד ןיא שניואװעג
 ,םיצירפ יד ןּוכ ןסערעטניא יד םריראּב ענַארפ יד טָאה ךעל
 זַא ,ןענַאטשרַאפ ןּבָאה ײז .שילַארָאמ ןּוא לעירעטאמ טרירַאּב
 שינעטלעהרַאּפ:םידבע יד זַא ,עדנע ּוצ טײג ענישטשנַאּפ יד
 ײצעג ײז ןּבָאה ּוצרעד ןּוא ,ןטלאה רעמ ץָאל טשינ ךיז טעװ
 םּולשַאּב םעד ףױא ןטראװ טשינ טעװ רעױּפ רעד זא ,טרעמ
 םעקטנָאיַאמ עשיצירּפ יד ףיוא ןפרַאװ ךיז טעװ ןוא ,םייס םעד ןּופ
 ירעטנּוא ענײז .ּוצ ןזָאלסױא ןרָאצ ןקירָאיטרעדנּוה ןייז עד ןּוא
 ןורּכו ןיא שירפ רָאג ךָאנ ןעװעג זיא 1846 רָאי סָאד .רעקירד
 -פױא ןוָאל וא לכש א ףױא ײז ןלַאפ .םיצירּפ יד ןופ

 ןופ טשרמולּכ .שידײ ףיוא ארוק-לוק ַא ןּבײרש
 םיבשויה לארשי ינב וניחא לא; -- "ןדײ ּוצ ןרײ

 -- טערַאדנערַא עטּבערגרַאּפ יד -- ײז ןטעּב ןּוא "םירפכב
 עשיכײרטסע יד טשינ זַא ,ןרעלקרעד רעױּפ םעד ןלָאז ײז
 (*,םירעיױּפ יד טײרּפַאּב ךעלטנגײא ןּבָאה ןײל א ײז רָאנ ,הכולמ

 :עג טשינ ןּבָאה ײז רָאנ ,ענישטשנַאּפ רעד ןּופ ךיז טגָאזע;ּפָא
 םעד ,ארוק-לוק רעד .לעּפַאּב סרעזײק םעד ןײז םידקמ טגַאה
 ןּבירשעג זיא ,רעטײװ ןעגנערּב רימ ןכלעװ ןּופ טסקעט ןלּופ
 טלעטט ןּוא שידײ ןשירעמשטײד טש:נ ,םענײש ַא רעײז א ןיא
 .טנעמּוקָאד ןשירָאטסיה-רּוטלּוק םענעטלעז א רָאפ ךיז טימ

 םוצירּפ ךס ַא ןּבָאה תמאּב (*

 ,ןעַײרפַאּב ּוצ םירציופ ערעיײז ןּביױלרעד

 ַײז לָאז'מ ,הכולמ יד ןטעּבעג

 20 היכרַא ןיימ ןּוש

 ןײמ ןיא רַאלּפמעזקע רעד זיא טנַאקַאּפ זיא רימ לפיװ ףיוא
 .רענעּבילּברְַאּפ רעקיצנײא רעד ויכדַא

 ךיז טּבױה 1848 רָאי ןיא גנּוגעװַאּב-סטײהײרפ רעד טימ
 -- עיצילַאג:חרומ ןיִא :עיצאלימיס ַא יד ןעלקיװטנא ּוצ ןָא
 ,עשיליוּפ ַא--(עקַארק) עיצילַאנ:ברעמ ןיא ,עשישטײד ַא
 .רַאפ ןעװעג זיא ןדײ יד ןּופ עיצַאטנעירָא עשימילָאּפ יד ךיוא
 וא ןמסילַארטנעצ ןעװעג ןענעז ןדײ רעגרעּבמעל ;ןדיש
 ןדי (רעשײיר ,רעדָאנרַאט) רעקָארק יה ןײק ןגיוצעג ןּבָאה
 .שילױּפ ַא טרופעג ןּבָאה ןוא ןטסילַארע דעפ ןעװעג ןענעז
 רעד ּוצ ןטנעמּוקָאד ײװצ ָאד ּביג ךיא .קִיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנ
 .ברעמ יד ײּב ןעגנּומיטש עשיטילָאּפ יד ןּופ קיטסירעטקַאראכ
 עשיר ןיא ןלײרפ שידײ א ןופ ףּורפױא ןַא (1 :ןדײ עשיצילאג
 עשילױּפ-שידײ יד ּוצ רעטטיר עדליט ַאמ (וושעשזר)
 זיא סניוזַא סָאװ ,ןײטשרַאפ ּוצ ײז םיג יז ןכלעװ ןיא ,ןעיורפ
 -ַאּב ןרעװ ײּב טֵלַאה ןלױּפ זַא ,טנַאמרעד ןּוא טײהײרּפ יד סע
 ןיא רעטכעט עשידי יד ןּופ בוח רעד זיא רעּבירעד ןוא םײרפ
 ןּוא ןדליּבּוצסױא ידּכ ,ןקַאלָאּפ יד טימ ןטעּברַאּוצטימ דנַאל

 ףױא טרעדָאּפ יז .רוד ןשידײ ןגנּי םעד קיניזטסּואװַאּב ןכַאמ
 לָאז טנגּי עשיר יד ּואח ,ןלּוש ןדנירג וצ ?ןרעטםעװש ידע
 :ער א ךױא ןּוא (עשילױּפ-לַאנָאיצאנ) עלַאנָאיצַאנ ַא ןעמּוקַאּב

 רימ ןכלעח ,ףּורפיוא רעד .גנואיצרע (עשידיי-זעיגילער) עזעיגיל
 תויתוא עסיורג טימ טקּורדעג זיא ,טרילימיסקַאפ ָאד ןעגנערּב
 (026526ש :םריטַאד ןּוא ,טײז ןַײא ןופ ,(20) טַאלּב ןיא ףיוא
 ןופ טנעמּוקָאד רעטײװצ רעד (2 -- (6014 26 זמג)ןג 8

 ןופ םַאר גָארּפילַאװ א זיא עיצאלימיסַא רעשיצילַאניברעמ

 -עּב 'ה בה (רעװעשראװ רעטעּפש) רעקָארק ןטסואװַאּב םעד
 ןײא ןּופ ,ָאילַאפ טאלּב א ףױא טקּורדענ ,סלעזײמ שיר

 .ער ןט20 םעד עקארק 8264 14619615 :םעמתחעג ןּוא ,טײז
 :ויא םַארגָארּפ ןײז ןּופ ּפיצנירּפ-דנורג רעד ,1848 רעּבמעצ
 םצר ןּופ טפנּוקּוצ יד זַא ,טנעקרענָא טַאדידנאק רעד,
 א ךרּוד רָאנ ןרעװ ןפאשעג ןעק דנאלרעטָאּפ ןשיליוּפ
 ,"רעניואזנייא עריא וּוּפ גנּולײט דעד ךרּוד טשינ ןּוא גנּוקיניאראפ
 -ער סלא ןרָאװעג טלײװעג זיא סלעוײמ .(עילימיסקאּפ יד עז
 רעּבָא טָאה רע ּואװ ,רימזערק ןיק ןרָאפעג זיא ןּוא טַאטוּפ
 ,טליּפשעג טשיינ עלָאר עסיורג ןײק

 -שטײד רעד ןּופ רטנעצ רעד ןעװעג יא גרעּבמעל

 וײרק רעסיורג ץנאג ַא ןעװעג טרָאד זיא'ס .עיצַאלימיסַא רעש

 ,גנּורליּב רערעבעה טימ ןשטנעמ בור סָאד ,ןטסימרָאּפער ןּופ

 יד ןגעװ ךיז קידנרעמיק טשינ הליהק יד .טריפעג ןּבָאה סָאװ

 ןיא ןוש .םידיסח יד טרפּב ןּוא םידגנתמ יד - ןסקָאדָאטרָא

 -ָאמ א טערנירגעג גרעּבמעל ןיא ײז ןּבָאה 1846 רָאי

 טמענעהָאה ןּופ ןטעּברַאּפ ןּוא (עגָאנַאיס) לפמעט םענרעד

 טִא .(ןהּכ םִֵהִּרבא רעקידערּפ סלא (גרעבלראראפ)

 רעגרעּבמעל ןראפ טכַאמעג !!ןשטײד יד, ןּבָאה רעקידעדּפ םעד

 -לּוש םעד ןּופ ןיוש ויא ןהֹּכ םהרבַא (*

 ,גרעּבמעל ןיא רָאטקצריד

 ןעװעג 1844 רָאי
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 יקערש ַא םיא ןגעק ןּפּורעגסױרַא טָאה סָאד ןּוא (דיי בא) בר

 :ָאטרַא עמערטסקע םּתס ןּוא םידיסה יד דצמ האנש עכעל

 יא טנַאקאּב יװ זַא ,קרַאטש ױזַא ןעװעג זיא האנש יד

 רעצנַאג רעד םימ 1848 רעּבמעטּפעס ןמ6 םעד ןהּכ

 יד םימ ױרפ יד .היסח ַא ךרּוד ןרָאװעג טמסענּפָא

 ןײלצ ןהּכ םהרבַא רעּבָא ,מעװעטַארענּפָא ןעמ טָאה

 ,ןּברָאטשעג גָאמ ןקיּבלעזמעד ןענעז דניק ןײא טימ

 742 װיכרַא ןיימ ןוֿפ

 ,ןטכירעג ,םעדער ,ןנָאלָארקענ ןּופ רצוא ןכײר םעד ןּופ
 שטײד ןיא טכידעג א ָאד ךיא ּביג טײצ רענעי ןּוּפ רעדליּב
 -םײז 4 ףױא טקּורדעג זיא'ס ,דלעּפנעמּולּב ףסוי ןּופ
 ךיא ּביג רעש םעד) טַאלּב:רעש ןײש ַא טָאה ןּוא (160 ךעל

 -ַארעטיל רעכײר רעד ןּופ ןעגנּוּבײרשַאּב יד ,(טריצודָארּפער ָאד
 יא ךיא זָאל ןהֹּכ רעניּבַאר םעד םּורַא ףמַאק םעד ןגעװ רּוט
 ,לָאמ רעדנַא ןא רַאּפ רעּב

 ה0ז6956 66ז 2//02ופ6תסח !פז8ס068ח0 2ה 008 הסחפ הסוסהפטבזפהתותמ!טהַפ ?ת ט6ת.

 260ת46 טסץש68/16ת. (ת!6ז 46 81/00/160::1 טת3

 זמ6ת5086ת1/66ת0116װ6ה 669/ס6:עת9 ./656ק085 11

 שט/06 !התסת 5088 46 תזשסזפ 1646 2/? טסת

 םנטמס265142 86561211ס0װ 268181466 טתס 81165 טסע+

 26:61460, שצמ 516 :ת 66ת 001/26ח359 06: 4

 160016 81610ת 646 2ת046ז:6ת (00ת/6580ת6ת 26

 56426ח3,

 םע56 50846ע 610055 61ת6 (550תז8תטטתק

 280ה 06/ 8תססזת) שטצססת 516 תוסהז 21053 טסנעה

 86951426 1:616/ (1/0ת06 90ת06זת 8טסה טסמו 4

 646ע56126ת, 50 ש16 86ע 11616ע28:5, 1!טת!סת, עס

 ת6:616ת/ 56תסתאּסת ט. 5. ש. טח0 6864טש:סה טסנג

 80616ת1086 26 46נת 1,8286 8058656210896ת4

 סו 2210? טסת !8טפסעת ות 6465ת 1,8205:3616ת

 81? 501006 2650הע8תאפ 16 פסחסת םטמסע ן110150ת6ה

 גו9סת{טממסית 8ת860811 גת 46! 28015180/ תותי

 8686ת (טתס תססה ֹות 61ת:26ת 5180168) 201 857

 001596 561:6ת889560 טת 12621:46 8ת96061656ת,

 8099612812 66ז6ת 516 6606/ שסהתסת,חססה 6ותסה

 1806ת, 006: 6/ת6 ׂש0641:51816 תגקסת 606:16ת. 08

 4ש:סה עטז06ת 516 ת810:1/0ה 2שסה }גת 61

 טה8 ות 06ת 20:86:10ה6ת (166ש6ז28ת טסמטסםס

 ט6ת8סח;ס4

 טתס {ט; 501086 (16:600198ע06 זוט6!55ת 6

 261 ?עסטס/ ם/10!טמק 81 | 6? 20:86:0116266ת

 תססמ 8556:51 010026ת06 2טפתבתזופפ16ש6עת 28/-

 |סת, טסת 66תסת 016 ט01208110װ5/6ת תססת 2טז

 546ת06 6210101161 טס6ז:0ס6ת: 06 2 0 58 0 ח 6 עי

 +1 61 5 6 ח 8 ט 1 5 6 ת 1 8 2 (תסעסת 66 81126611
 ח=ת (6:26עטח95 546061:!) 066 685 6
 1,626092114461 {טע 416 26עװװסעת טתס6:5626081101

 .1759 רָאי םענּופ טנעטַאּפ-ץנטרעלָאט (2

 .איוערעט ירַאמ ןיפ גנוריגער רעד םיײז (3
, 

 ת ס ח 6 ה 616 הפ ט6 , 5 8 זמ דא } ט ת 2!

 טתצסז 800 660 144110ת6ת, 616 666,028

 8פ 46ת ט616ות(6ת תזסטנות28ת 06 6

 תבסה עע1סת 86 86ת הססת2תפ6תתווסהסת 00254=

 סש6;1ת06ת /2161015182 80126:6816ת (1615165 טתס

 1:10016206ת 116:26תֿפ 1ת6 הס??תוטתקּפטס1160 6

 ש6:!סת, 516ם6ת 616 15:86146ת, תהזחמסת118/ 6

 1828611660 (2811216ת5 1ת סעפ6סע ה61ה6; 06תת 6

 םעטט16;8ת טסת 4016 תוסח+ 21059 401566,(ת89

 ותעסצ 512481סת=ת, 016 ם5פ?וזמזתטתפ 1ת:65 קס1/-

 {150ת6ת (1650ת101465, 50ת06:8 הטסת 016 2ת150261-

 4טתפ טעס; !תיס 20286:1026 טתס 266שטס6

 241516ת2, טעסע 1הז6 28ת26 2ט/6ת/6

 516 פ:ת0 65, 016 םט/סה 66ת תסטסת 43261*

 זט/ 46ע 1:610616 066 טתתסנ!טס!|סת /6:88ת86ת*

 2614 תססת תנסה+ 6:111556ת ט00ע06ת: 516 9120 65:

 861 66ת6ת 085 26510:216 5ץפ!סתת 1תוז 86/ת6/

 88ת26ת 50ת6ט6ע6 26185:61 018 טתוסע 85 ?((6

 126)06556ת תמ 1061516ת 8261:166ת; 516 5106 65, ֹות

 4664 86ת8ת0!זתק }6069 26061/5 46

 ֿפעפ!=נת גת 56ות6/ טש8היסת (0654816 תוסת6 95

 5011548005 50 ת06/ת 215 10604502111495995/6ז1

 ס1506ת61ת4.

 861 46 85461עע610ת/56ה6ת (00060800ת 26-

 1618 טסס/ 7 280:80ת86:16 גת 2016ת סתתסו-

 זמנפסה 2, 50 שסת} ות 5128/6ת טמ0 51480װ6ת4 5

 801 םסזת !8ת46 565522/0 ט8/סת 516 תהסה 60

 6800886ת 2601/ט6ע9081:ת15956ת 'תו{ 216זװ/00 805-

 2606װת/6ת 06816//:2ת עס19626ת, 016 !תתסת גזג
 8666:טװסהסח 1,626 ט0116 7961061+ 116956ת, טתס

 והתסת ש606/ 46ת 269142 31481150ה6/ 206211:216ת4

 תססה ןסתסת 646 1,8ת00016: 006 61ת261ת6/

 :92 ןענעז רעכיירטסע יד ּואװ ,עיצילַאג ףיוא ךּוז טיצַאּב 41

 ראי 700 תמאּב טניואוועג ןּבָאה ןדַי ּואװ רעּבָא ,1772 סייז ןסעז
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 שסע60128116ת. 60/01:4 תוסהפ תבסה ש'6 טס/ 6
 51666/ שסזמ 14050626:11619006, 50 61816ז/ 016 2ת-

 2680שתפ 66 58928/װ- טתס /6511885110ת16 /8.ה
 ?ט+ 161121696 60296:08ת26ת/ זת11 2116ז 5116 ת-

 8 6 61ת88ה026ת? 50 שועס0 016 80ת/616ת06 0ת26-

 ?6026094614 תנסה6 210885 8696ת טתפ 80ת06עת

 860 085 88ח26 1,8ת6 10/12656121 66תח 816 141110-

 תסת טתס0 /42סענתוסתסת טסת 1606ת5/636/ת 6

 8טפ 66/װ 18006 862086ת ט00:06ת, שבז=פת 61תס
 86חשס6ע/6 טתס 2650ת606ע96 106:85?טת9 061 ?עסטותצ,

 016 תס6תשסת018 26 !העסז ?סע8זעוטתק 2611:826ת

 זו115546.

 50 154 66תת טת26:6 88ת26 !110?!תטתפ 8! .

 616 ת. 60ת54/4016ת06 / סעפ8נװנת}טתפ 261102164, 46=

 ץסת 10619461+ טשחס0 (26:6601188461/ 026 ט/

 (26560108 6ת150ת5166ת ש1ע0. כתעסעמוסםפ ,טס*+ 6

 50ת:8תאסת 26!66/96ת 41616ת60, 46תסת 9 טזת

 (26:600118161/ 6016 טזת 016 8ע85806 64ת866) 1

 0?68/ 6610 (216:18206 06ת טס1160 ך1צוקוג+ 406126*

 {טהו!ס? 22ת/28ע/61/ 26 20116ת.

 ע/0116 סות תסהסת 10610056828 016 1

 טתס 26006381610װ2614 8116/ םטעפסע 2ט טט8ת;'ר6

 וט6/86ת 18556ת טתס0 סות 2065 (0:66ה/ 288ת2

 טמס0 טתק658שמ+ 204 זתפסתֿסתי םצ 154 0169, שֹוצ

 8!:6ט26ת טתפ 01/6ת 805205ק0/60װ6סת, טתפ 46ת 0

 1826 (0601:604/6ת טט0 100959ת8ת6614סת, סע 4

 0168 םסנת 48216, 06 861 61ת6 2616 טתה 6

 28515 2 5161/6ת 151, 08זמ סי 6|/8ת 5?טעמסת

 זעס126} 6/ 154 6169 36ותסזמ 6126תסת 6661996ת

 561ת6ע 6186ת6ת םתזס !ת 0סת 2086ת 066 88ת26ת

 21טנ1ופןסע16ת 00614 56861018.

 156 48 (26:600112/611+ 26 /18056, שס 518815-=

 טטז8סז, 616 18ת854 2116 םטזטסעק1110046ח 67141164

 טסת 8סשופּפסת תזשטסעק5206186ח טתס 12695142ת/טעװ-

 זתסזת 26861210װ 80586502105856ת, גת ותזסת 4054

 28ע516ח 6?86004ת 2650010216/1, 006 2876 תססת 26=

 500065 26185466 (06:06ת7 18 ת ת ט ס ת

 6018טש סט 6 ת 51; 61 ת 61{ 41 6 ה 6 46 6 5 6 עת,

 ש ס 8ש6+ 64 6 ת 2 ס?81} טס ת 6 6? עט 3 -

 {611וסהסת 2 61ו381וס ת 61 ת ? ;3 זה 1 ט זב
 869612+ 194 68טז/סה 606 תפ 2/}6? 6 ת

 61ות ק 01111פ6 ה 6598 ה 6 6 ה{ 4 6 ש 0 ת-

 ת6ת שטוז879 8 סזמז{ תוס{ 6

 6ש 18 6 2 ט 5 ס ם11 6 5 8 שט ת 2 ש ס ת 61 ת 6 ת

 ,דמש ןגעװ םעכניס ץנַאג ַא ןטװעג זיא ךײרטסע ןיא

 ןרעטלע עשידי ןּופ רעדניק עטדמשעג ןּופ השורי ,םידמּושמ

 (ו0ׂ ם14: 066ת6גש6!6ת ֹוח (06916:610ת, 1016ח 1862).

 743 וויכרַא ןיימ ןּופ

 חתבסתז! עטזהות 6066 /2:2061485:- שתיה 4646

 8:ת1:88 {תט/ טתס 466 1.1 6 ה12 6 ת 46 ת 2 5*

 8 ט1 5 ס ה } 8 87 66 215 םֹותֹס 01:6446 2618/0תֿפ-
 51606/ תססה 0:6046ת006/ 15 טת0 66ע /4עתמשז

 646ת 16124סת 1401תק16ת18 6ת1/6195/. 50 תעגטט6
 (2טזתה| 118ת061 טתס 1ת0051/16 !ת טתפס;סתת+ 6

 8ו/ 46 תג601:12516ת 544:6 566ה6ת, שס2ש ןסתס

 26961210װ6ת 465?:תתותטמקסת הטסה 1גתעסת 11

 261861:886ת), טת/סז 86/ ןט0156ת6ת 36061461ת8 זח

 046ת 51801סת טתס :34801606ת 685 8160 טסת !8תז 2

 18הז 2טתסמזתסת טתס סותס 118556 תמוו{ס} * םעטטסע2*

 שת 0967!810::1 118תפסהסת 5102 8תה8ט?6ת,65

 טסעו 2618/| 201 6:ת6 טטטתס6:8תתווסתס 006136 ןהז

 ןטצהזמ 6:616065 108:6סץת {ז1566ת, 1069 205 2604

 166 הזת 1184 66/ ט6ת126ת 10021ה826ת08ת 26//'

 ץסת. 0899 41656 108956 הטסת ות 66/ 2160טתפ

 קטע0012161מ6ת תחט5846, 156 פ6ת 268ע611110-

 טעגז טת66:116856ת תנסת! טתכסע6 1886 66ת

 ןסה=ת טתס 8602566ת /!6װ6:06ת ט0:2654616ת

 טת8 טת56:6 54:ותומס 21826ת60 טתס 2146ת0 2טשום
 ?ךהצסתס עט 6זהסמסת; סק 516 215 48הֹות 2618ת26ת

 טת0 טתפסעת 2ט/סת 148/56/ 26 (0תעסת !סזוזמסת

 8ס0תת/6,; ט1556ת ששנע 1/6100סת תנסהז (16ח08 שֹוע

 418916ת טתס 2816ת ט6:28626תפ, טת6 שט:060 טת.

 םהצ:תמהסת219 2ש/ (068010 טתס הטתס טסעט1656ת.

 016 8!סז1610װסח 118:21886 טשטעס6חװ 648תסע
 טסת 3א/סתמבתססחת 061210ת6+/ טתמ 1/600186/ 26

 8ז(95/ 815 טסת טתפ: 6סחת שסומ 6//08ת 516 זתסהע

 26 םזות26ת, שסזת סתתזסת 618616::1 שת (

 תס16 8/6/ 5188658ת86תסז/0סת 1תת81556תטס,6

 26816046ת061/6 1618ת86 פסעת 815 טתפ? 21/םֹות

 םופ חטח הבקסת שוע 1601810ה הת םסתת תס;עוסתסת

 1:18026 טתס 646/ 50556ת 110?:תטתק טתפ 1826ת

 זתטפפסת ; 42/1610ת16/שת8 טסזמ !כעטס86, 61661טת8

 46/ 1,606ת56686, 16616ת ׂ(0146060 8! 0158 86-
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 יגב וניחאל

 ה"רי רסיקה ונינודא זא םרעהעג רהיא טאה קפס ילב

 סאד סאו רהיא טסַײװ -- ןאיצוטיטסנאק ןעבעגעג זתא טאּה

 םאה התע דע ונײה - ןערעלקרע סאד ךײא ןילעװ רימ ?זיא

 ,עטמאעב ענַײז רו ה"רי רסיק םײב טאהעג העד ןײק רנײק

 ז"יעו ,טבײלגעג רע טאה טגאזיגריפ םהיא ןעבאה אייז סא ןוִא

 זתא ןופ תוניתנ לעיפ יא תא ןעועװעג לוע ריבכמ אײז ןעכאה

 .םירפכב םיבשויה לארשי

 ןיבעל וצ ;עננאה ןופ ןעבאה ןילאז עטמאעב איד ידכב ןעסירעג

 ןעבאה סאװ רקח ןיא הע עטמאעב ןעראזעג הברתנ זיא סע נוא

 וננודא זא ןעהעז ןאק ןעמ לשמל - זתא ןפ טבעליג ראג

 ,ןעטכאפ איד ןיזעװעג למבמ רהאי טכא דניז ןיוש טאה רסיקה

 ןעבאה אײז ;טקעמשיג טשינ עטמאעב איד טאה סאד

 .אה ,ןיפאשפא ךסא הז ידי לע ןעמ טעװ רשפא ,טאהיג ארומ

 רעכא
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 ,ןעבײלב ךאנ לאז סע ,מגאזעג רסייק םעד ץלא אייז ןעב
 -עגראפ סאד רסיק םעד קלאפ רעניװ סאד טאה תעכ

 םאה נוא ומע לע ןױעװעג םחרמ ךיז טאה י"שה ןוא טלעטש
 ךיז טאה רע נוא ןעקנאדעג ערעדנא ה"רי רסיק םעד טקישעג
 ךיז טאה רע טאװ ,עטמאעב עללא יד טאה נוא ןיזעװעג בשימ
 טפאשיגפא טגאויג רימ שלאפ םהיא ןעבאה אײז זא טגייצרעביא
 םהיא ןײלא קלאפ סאד לאז האלהו םויהמ ;טגאויג מאה ןוא
 ןיב םינודא ןופ דנאמש ןעדעי ןופ ןּוא ,ןיפראד אײז סאו ןיגאז
 ןעמוק וצ הנשו הנש לכב טכער סאד ןױש ןעבאה המדא ידבוע
 ןוש ןעק אד .העד ןײז ןיגאז לאז רעדעי ןוא םײס םוצ ןעיװל
 ףױא טממיטשעב ןױש זיא סע ןוא ,ןיהעשעג טײקשלאפ ןײק
 יזא איװ ןיא .ןעכאמ םײט םעד ןעמ לאז (* לעבה ילװ 3 ןעד

 ןהו ןרעײטש טימ ןה ,ןירעװ טמיטשעגפא םײס םאב טעװ סע
 רהאי ןרעדנא םוצ זיּב .ןיבײלב יזא טעװ ,הנידמה יגהנמ ראשב
 ןוא ןעיױל ןעמוק ןעמאז וצ םײס םוצ רעדיװ ךױ ןעמ טעװ
 היהי הוכו .ןעבײלב רעמײװ לאז סע איװ ןימיטשפא רעדיװ
 -- .הנשו הנֵש לכב

 הנידמה תונהנה עכלאז אב זא ןיהעזיננא ןעמ טאה ןכל
 ןילאז ןעסאלק עללא ןוא ןײז םולש ןילאז עללא זא יג ויא

 ןימאיצ םײס םאב לאז ןעמ ידכב ןיטלאה העד ןײא אב ךיז
 רעביא ,תונוש תועד ןײז לאז סע טשינ ,ללכה תבוטל ןהיט

 ידבועל טקנעשיג ענזישטשנאפ איד וליפא םינודאה ןיבאה םעד

 רבד ןײק םניבו םילרעה ןיב הלילה ללאז סע ידכב המדאה

 עו .טכאמיג םולש ךױא םידוהי טימ ןוא ,םולש קר ןײז ץצוח
 םינודאה ןילעװ םײס םײב זא ןיפאה וצ רימ ןיבאה הז ידי
 רסיקה ונינודאל ןילעטשראפ ןיא ןיטלאה טימ םידוהי םע יאדװב
 לוע ונילעמ לקהלו ןיקנעש ןיטכאפ איד זתא לאז ןעמ זא ה"רי

 איװ טרפב ןעביולרע תוסנרפ ערעדנא !ךיוא) ךויא זנוא ןיא תולנה
 -נאק איד טאה רםיק רעד סעכלעװ ןיא ,טגאז טנעטאפ סאד
 םידֹוהי איד טימ זא ,שוריפב רע טבירש ןעבעגעג ןאיצוטיטס
 ףױא זיב הע טראװ ,ןיבעג ןעטײהײדּפ יד ךיוא לאז ןאמ ּבױא
 ,םײס םעד

 גניזילרעד רעזנוא זא !שּוחב שיחב ךאד ןאמ טהעז ןכ לע
 םינודא ןֹוא ןײז סולש טעװ סע םאב ןיפרעד פא רונ טגנעה
 רסיקה ונינדא םעװ ,םײס םאב ןוטלאה טימ זנוא טימ ןילעװ
 ןיא סע ןיא ןיגאז ןילעװ אײז איװ ןהיט יזא יאדװב זנוא ה"רי

 ילּוי ףוס טשרע ןעמוקעגפיונּוצ ךיז זיא םַײס רעד .ונילע אבה- (*
 .(המדקה ןַײמ עז)

 748 וויּכרַא ןיימ ןּופ

 םאװ ,ה"ע איבנה והיעשי ןופ תואובנ סאד ןיראוויג םיוקמ דניצ
 רעד ןֹוא ,'וכו םילד קדצב טופש ,א"י לעטיפאק ןַיא טגאז רע

 םע רמ שבכ םע באז רגֹו :רע טגאז קוספ ןרעדנא ןיא ךאנ
 ןעמ טנַײמ סאד "כו וידחי הניערת בורו הרפו "וכו ץברי ידג
 נוא םידחאל יהיה ןײז רבהמ ךיז ןיללעװ ןעשנעמ עללא זא

 ןיפלאהעג ןיִדוי ןילעװ םעד ךרוד ,העד ןײא ןיא ןיבאה םולש
 -- .ןירעװ

 םאד ןעײטשרפ ןיא ןישנעמ עשיראנ אד רעּבא ןינעז םע
 הרז הבשחמב רונ םיצירפ איד ןוהט סאד זא ןענײמ ןיא טשינ
 קר ןיא ןעדאנפא םילרעה ְךיֹוא םידוהיה רונ ןעליװ ןיא הלילח

 הז ידי לעו ודוה םורי רסיקה ונינודא דגנ ןענײװיג וצ אײז
 םאב ןאמ טעװ ?ופוסב היהי המו .ןעמיק סיורא םולש ןײק ןאק
 ךכ רמאי הװ ךּכ רמאי הז ,ןיבאה העד ןײא טשינ ךיוא םייס
 ךײא ןיגאז וצ ךײא חרכהמ -- הז ידי לע לקועמ טּפשמ אצװ
 ירבדב ןימאהל הֹליֵלְחְו דמוע רבדה ךיאה ןיבעג וצ ןעהעטשרעפ
 שיא לכל ןובנו יוארהמ הברדאו ביר רחרהל םיצורה בוכ

 המ לכב ץמאתהל ןיהעז וצ ומע תבומב הצורו 'ה רבד אריה
 יבשוי רהֵיא טרפבו ,והערל שיא ןיב םולש תושעל רשפאּב

 טפראד המדא ידבועל םיעמשנ ןינעז םירבד ערעײא .םירּפכ
 הא םינודאה ןיבְו םילרעה ןיב םולש היהיש ןיהעז וצ רהיא
 רסיקה דגנ ו"ח טשינ טנײמ ןאמ זא ןירעלק וצ ףיוא םילרעהל

 רעד טרפב ,םולש ןײז ללאז סע טשניװ ןאמ רונ ודוה םורי

 טכײריגנײא ןײלא ןיבאה םיצירפ יד זא יקאט ךאד זיא תמא
 רונ ןיקנעש ענויטשנאפ איד ןעליװ אײז זא ,םלועה לכל עודיכ
 לאז ןעמ ,רסיקּה תעידי ילב ןהיט טלאויג טשינ םע ןעבאה איז

 םויהכ ,ןעכַאמ דנוב א ןעליװ אײז זא םולשו םח ןענײמ טשינ

 תעדמ רַאװ סאד רעבא טגימעטשאב רסיק רעד סע טאה
 םע לאז לרע רעדעי זא טכער יאדװב זיא ןכ לע .םינודאה

 םה טשינ ןיא ןיבאה בעיל ראפרעד ןודא ןײז לאז ןיא ןיסיװ
 -- .ןײז אתש א ךאנ םולשו

 תושעל לטומ סע זיא לארשי ינב וניחא זנוא ףיוא ןיא
 ןיא טבעליג םינודאהמ רונ דימת רימ ןיבאה סנעטשרע ;םולש
 ,םולש ןופ פא קילג רזנא טגנעה סנעטייװצ ןיא טאהיג הסנרפ
 ותימאל ןידה אציו תחא העדב ןײז ןיוש יאדװב םײס רעד טעװ
 תובוש עסיױרג ןעטראוורע וצ הז ידי לע ןעבאה רימ ןיא
 סטוג זנוא ףיױא ןיגאז ןילעװ םינודא עללא ןעװ ,רסיקה ונינודאמ
 ןיטעזאג עללא ןיא ןעבײרש ןיא התע דע ןינאז אײז איװ יוזא
 טגנעה סעללא ןוא םיײס םאב ןעפלעה יאדװב זנוא טעװ ןעט זא

 -- .לאוג ןויצל אובי םולשה תוכזבו םולש ןיפ םא רונ
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 ןהכ םהרבא רעניּבַאר ןּופ גנּומסּפָא יד ןּוא ןייטשנרַא שריה 'ר

 ןיװװ יודנַאל דע רפל ַא ריד ןּופ גנולייטטימ

 םנהכ םהרבא ףױא דּפסה ןטימ גנּודניּברַאפ ן'פ

 ןעגנערּב ,ןביוא טקּורד | א ּב א ל א ב .מ ,פָארּפ סָאװ ,םיומ

 -רעד זיא סָאװ ,לכיּב שידײ א ןּופ גּוצסױא ןַא ָאְד רימ

 רימ ןּבָאה גּוצסױא םעד ; ןרָאי רעקיצעּביז יד ןיא ןעניש

 זיא לכיּב סָאד .יוד נאל דערפלַא ר"ד ןּופ ןעמּוקאּב

 םידיסח יד ףיוא ליּכשמ -עגרעּבמעל ַא ןּופ טעלּפמַאּפ א

 ךיוא טרירַאּב ןּוא ןײטשנרָא שריה 'ר רעריפ רעײז ןּוא

 -עד ײּב טליּפשעג טָאה ןַײטשנרָא שדיה 'ר סָאװ ,עלָאר יד

 ַאד ןעגנערּב רימ ,1848 ןיא ןהכ רעניּבַאר ןּופ גנוטפיגרַאּפ

 ןגעװ יודנאל דערפלא ר"ד ןּופ גנולײטטימ עצרּוק 8 ךיוא

 .טײהנגעלעגנָא רעד

 ט

 עיצקַאדער

 סע זַא יװַא -- טלעפ לכיּב םענופ טַאלּב-דעש סָאד,
 זיא טשינ'ס עבלעװ ןּבעגּוצנָא טײקכעלגעמ ןַײק ָאטשינ זיא

 ןיא ןּבירשעג) לכיּב סָאה .םִיא ןגעװ תועידי עשיּפַאדגָאולּביּב

 שריה 'ר ןגעק טדנעװעג ,טעלפמַצּפ א זיא !(ןעמַארג ן'א ,,שידוי

 -עג טָאה רעכלעװ ,("בקעי תוצּוׁשי, ןּיּפ לקינײא םעד) ןַײטשנרָא
 טוט ןכָאנ גרעּבמעל ןיא תונּברה:אסּכ םעד ןעמענרַאפ טלָאז

 63-59 ןורעפ יד ןיא .(1875) ןָאזנַאטַאנ סּואט הסװ "ר ןופ

 -עג ויא ןײטשנרַא שריה 'ר זא ,ןויװעגנָא טרעװ טעלּפמַצּפ םענּופ

 םעד ןעמסרַאפ םַײּב "רעטפיטשנא רעד ןּוא רעצעה רעד, ןועה

 :ַאטַא ןא ללכּב זיא לכיּב עצנַאג סָאה ,1848 ןיא ןהּכ רעניּבאר

 .עטקאראכ א טיג ןּוא םידיסח ענײז ןּוא ןענײטשנרַא ןגעק עק
 רעקיצעּביז יד ןיא גרעּבמעל ןיא םײלסלהק יד ןּופ קיטטיר

 .ןרָאי
 ,טָאה ןהכ םהרבא ןגעװ רּוטַארעטיל רעד עגונ זיא סָאװ

 -עגסיורַא קירּוצ 30 רָאי ַא טיט ןּװ ןײז ,טנַאקַאּב יװ
 ,דרָאמ םּוצ רעצעה יד סלַא .1 רעטָאפ ןּופ עיפַארגַאיּב יד טזָאל

 ךיױא ןעװעג טנַאקַאּב ןענײז -- ןײטשנרָא שריה 'ר רעסיוא --
 רעד--,רעגניטע באז"יכדרמ ,ץנימ ריאמ ,ןייטשנרעּב ץריה-ילתפנ

 רּבחמ רעד -- רעװַאטסעכּוס לאירבג ןּוא ,?םיה ישרפמ, לעב

 סָאװ ,דיסח םעד ןּופ ןעמָאנ רעד .'שדוק תבצמ, רפס ןּופ

 ;לעּפ ליּפ -- זיא ,טמסעגּפָא ןענהּכ םהרבא טָאה
 ."עקירעמא ןײק ןפולטנַא וצ ןעגנּולעג זיא םיא

 1 6011+ת11{ ! 0 ה ת, 22ע8תבתג 16סתת ֹות| 46
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 : טעלפטַאּפ ןטנָאמרעד םעד ןּופ ןזרעפ רָאּפ יד ןעניז טָא

59 

 ?אײז ןינעז איח ?עטרעלקיגפיוא איד ןינעז איו רעּבא ,.,

 ?אײטראפ עשטאדה עטלא איד זיא איו

 ָ!רעגיצרעפ ןוא טכא יד ? ןשטאד עטלא יד ןינעז איװ

 ?רעגידערפ םעד ןהָאק ןיפ עטכישעג איד ןינעק סאוו
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 םינרעדניה רעללא
 םינהעטסניפ ןיא ןעביולגרעבא

 ןיהטעג ןעדײ יד טאה רע סאװ תו-וט עללא איד
 ןיהיר טנעקעג טשינ טאה ,ןיפאלשעג טשינ טאה רע
 טבכאנ ןוא גאט טיבראעג טאה רע
 טכאפ שײלּפ ןוא טכעל איד טפאשעגפא טאה ןעמ זיב

 ץָארט טאה רע יוזא איװ

 ןגעג טפמעקעג
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 טנױלעב הימ רעד ראפ ןדײ איד םהיא ןבאה

 ?טניושעג דעדָא םעטכאעג םהיא אײז ןבאה

 טמאדרעפ ןוא טגלָאּפרעּפ םהיא ןבאה ײז -- ! ןײנ

 - .טמסרעפ םהיא אײז ןבָאה טצעליצ ראג ןוא
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 ?העטפיטשנא רעד ,רעצעה רעד ןזעװעג זיא רעװ ןוא

 עציפש רעד ןא א"טילש ןײטשנירא שריה

 עצימצלעפ רעד ןיא םינּפ ןעטיירב םעד טימ

 -- .רעטפיגרעּפ איד ןיפ לעדער סאד ןזעװעג זיא רע
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 ןײטשנירָא רעד דערהיפ סלעדער רעד ןוא

 ,4? ןײז בר גרעבמעל ןיא זנוא אב לאז



 ןקעטָאילּביּב ֹוּוא ןוויכרַא ףהעבליוו וּופ

 (ענליוו) ןָאק סוונּפ .גַאמ ןּופ

1 

 הליהק רעװעליהָאמ רעד ןּופ דיל-ּביול ַא

 וו ענירעטַאק דובּכל

 ךיז טניפעג טעטיסרעווינּוא רענליװ ןּופ קעטָאילּביּב רעד ןיא
 עשידי רעװעליהָאמ יד סָאװ (3א1.1110/2) דיל-ּביױל טקּורדעג ַא

 טכזַאּב טָאה יז תעשב ,{} ענירעטַאק טגנַאלרעד טָאה הליהק

 ,1780 רָאי ןיא טָאמש יר

 ּוצ ןלאפענוצ עינרעּבּוג רעװעליהָאמ זיא ,טנַאקַאּב יח
 רָאי יא ןלױּפ ןּופ גנולײמעצ רעטשרע רעד ְךָאנ דנַאלסּור

 ןמ7 ןּופ לעּפַאּב ןכרּוד |} ענירעטַאק טָאה 1780 ןיא .3
 "רעד רָאטַאנרעּבוג:לַארענעג ןשיסּורסײװ ןּופ ןעמָאנ ןּכױא רַאּונַאי
 ךיז םעינַרעּבּוג רעקצָאלָאּפ ןּוא רעװעליהָאמ ןּופ ןדײ יד טּבױל

 עקידנטײדַאּב א ןעוועג זיא סָאד .דנַאטש-םירהוס ןיא ןּבײרשרַאפ ּוצ
 -ָאדרעד .גנורעקלעּפַאּב רעשידיי רעד ןּופ ןּבעל ןיא שינעעשעג
 *עג ללּכ ךרדּב זיא עכלעװ ,ןירעסײק רעד ןּופ לעּפַצּב רעקיז

 ןפאש םומעג ,ןדײ ּוצ טמיטשעג םּוג טשינ ןעװ
 תעשּב רעּבירעד .ןדײ עקיטרָא יד ןשיװצ טײקנדירּפּוצ ַא
 הֹליֵהְּפ עשיר יד טָאה ,װעליהָאמ ןײק ןעמּוקעג !יא ענירעטַאק
 דעד רובּכל ריש א שטײד ןוא שיאערּבעה ןיא ןקורדּפָא טזָאלעג
 .ךיוה ןשיסַאלק-ָאדװעסּפ ןיא ןּבירשעג זיִא ריש רעד .ןירעסײק
 רָארג םלָאמעד זיא סע .ערָא ןיפ א יװ ,טײצ רענעי ןּופ ליטס

 רעד ןעװ ,ײקרעט טימ המהלמ רעד ןּופ רָאיִרעּפ דעד ןעװעג

 טָאה ,ךיז טײטשרַאפ ,סָאד .תונוחצנ ןטלַאהעגּפָא טָאה לײה רעשיסּור
 .רענעט ענעּבױהעג רָאג ןיא גנַאלקּפָא ןֵא ןענופעג *ריליּביױל, ןיא

 ןיא ןּבירשעג זיא עדָא רעד ןופ לײמ רעשיאערבעה רעד
 -ורעג יֹזַא ןיא זיולב -- רעּבָא לײמט רעשישטייד רעד ,ןעמַארג
 יד וא ,ןעמענּוצנָא דנורג א טיג סָאד .זרעפ "עסײװ, ענעּפ
 ןיא ןרָאװעג ןּבירשעג הליחּתכל זיא ןענירעטַאק דובכל עדָא

 ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעּביא רעטעּפש טשרע זיא ןוא שיאערּבעה
 -עגנָא טשינ ויא ,טסַאפרַאפ ריש םעד טָאה סע רעװ .שמײר

 "עי ןּופ װעליהָאמ ןיא טנַאקטּב טשינ זיא סע ּבױא רָאנ ,ןּבעג
 ןופ רּבהמ רעד ןײז טנָאקעג טלָאװ סָאװ ,ליּבכשמ ןײק טײצ רענ
 עג טסַאּפרַאּפ זיא עדָא יד זַא ,ךעלגעמ רָארג זיא ,ריש ַאוַא
 הלּכשה עשינָאסלעדנעמ יד ּואװ ,װָאלקש ןטײװ ששינ ןיא ןרָאװ
 .רעטערטרַאפ עסײה טאהעג טלָאטעד ןיוש טָאה

 ענעדײשרַאּפ טימ ןּבעגעגסױרַא ןײש רעײז זיא דיל סָאד
 רעמעמיטנעט 217 }4 36,2 טַאמרָאּפ ןסיורג ןיא ןעגנּוריצרַאּפ
 4-|-טסקעט רעשיאערּבעה ןטייז 4-|-טַאלּב'רעש ןטײז 2 טלַאה ןּוא
 .מסקעט רעשישטיײד ןטייז

 טָאה

 גרעשישטײד:שיאערּבעה א זיא טַאלּברעש רעד

 זאליהאמ תולילנב רשא לארשי תדעל הדותו הלהת;

 לכב תלשומה תינשה אנירהטאק תירסיקה דוה םהילא אובכ

 ,האירבל ם"קתה תנשב םש ךרד הרבעב מ"תו ה"רי :ןסיײר תונידמ
 1,0ט-טמ 22ת:21164 46 2106ת826ז061ת6 |!) 2ש 1021

 ןסשט טסעגת םנת2386 !תעס 148956211626ת 65481)118 14211811-

 םה 11. 56105126ת6עע56תסז!תת 8116 ה6עפ56ת, ותת ./8תי6 7

 דיל םעד ןּופ טסקעט ןשיאערּבעה םעד ָאד ןּביג רימ

 םעד ךָאנרעד ןּוא (תודּוקנ טימ תועבורמ-תויתוא סיואברּוד)

 ,רעש םענּופ עלימיסקאפ יד ךיוא יװ ,(תויתוא עשינײטַאל) ןשישטיײד

 =עקּורד רעכלעװ ןיא ,ּואח ,עגַארפ יד ךיז טלעטש סע
 לטעלּב-רעש ןפױא טשינ .טקּורדעג ןרָאװעג ריש רעד זיא ײר

 ןגעװ זיא טסקעמ ןכָאנ רעדָא ןיא ּואװשרעדנַא ךיוא טשינ ןּוא

 :ַאּב זיא סע לּפיװ ףױא .ָאמשינ ןעגנוזײװנָא םּוׁש ןײק םעד

 וילּב ןעװעג ײרעקּורד עשירײ ַא טײצ רענעי ּוצ זיא ,(טסואװ

 -עד ףראד ןעמ .(43 (1819--1776 ,ץערָאק ןיא) ןילָאװ ןטײװ ןיא

 ןיא ןרָאװעג טקּורדע;ּפָא יא ריש רעד זַא ,ןײז רעשמ רעּביר

 ןּוא עשידי טאהעג טָאה סָאװ ,ײרעקרד רעכעלטסירק א

 ןעק עכלעזַא סלַא .טנַאק ןשיטלַאּב ןיא אמּתסמ ,טפירש עשטייד
 טָאה סָאװ ,עגיר ןיא ײרעקּורד עסיורג יד טכַארטַאּב ןיא ןעמּוק

 ןוא ןכַארּפש עשיאעּפָארײא עײנ עלַא ןיא טעמּכ טפירש טַאהעג

 ,4 שיאערּבעה ןּוא שיכירג ,ןײמאל ןיא ךיוא

 עטכישענ -רּוטלּוק רעד ןגעװ לקיטרַא סיב כרה .י* .א עז 64

 060סץעטחא ם םסנפבצ 682020א8צ ץצעגוותז ןיא -- ןדַײ עשיסּור יד ןוּפ

 ,107--105 .ז ,6 גרּוּברעטעּפ

 ץצגיסקעלַא ןיא עניארקּוא ןיא ײרעקּורד פשידײ עעשרע יד (3

 ןרָאװעג ןגָארטעגעּבירַא רעטעּפש זיא ןּוא 1776--1161 טריטסיזקצ טָאה
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 מא רעּבָא טפרַאװ עטַאד עקיזָאדיד 1769 -- ײרעקּורד רעציניסקעלַא
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 : ;םּוירטסינימ-סגנוד?יּב ןשיסּור ןּופ החגשה רעד רעטנּוא 1802 רָאי ןיא ןענופעג
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 וריש ול שדח רישבו הז םוי לאפ ודוה

 וריכזה ויתולילעו בוט לכ ומש ורמַז

 ןיִע לכ דמחמ אוב םוי ,בל לכ שושמ אוב םוי

 תרְתֹוכ תוגב לע הלודגה אַגיַהטק

 תָרְרוש המש זאמ הכ םיִהֹּלֹא וחב

 .ןיִא ץראב ךומכ לכ ךיתיאר רממ

 ,ב

 ילושמת םימואלב םימע ךדיב ןתא

 ילומחת וילע תא ,יתבחא רשא םדא

 לתנחב ךבל יקמע תא ךיתעדי יתב

 יִתיוָּ ךל םצונ טבש יכלַמּו ימוק

 יִתיערֵמ ןאצ תא ינאצ ךטבשב לערו

 יתִיַפְצ ךל המכח םג זוע םג יארית לא

 נב

 ופוטשי הוא ילחנ ויתחת ,לא ,ךאסכ פר

 ןכֹוטי רוא יפטנ תויתחת ידע םורמ

 חונת םב המכח לֹוחְי םידיגנ שאר לע

 ְתְבהא תב שאר לע רוא ָתופיִטַה םטמ

 ָתֹרַבֲח הב םדא תבהא תואלולב הָרשִמ

 חור הכגו םותי ןיָנֹרַת םיכלמ שישת

 יז

 הֶּלֶמְג ונל בּוט בַר יכ ונחמנא םידצ

 הֹלמֲח םַאכ אוה ןטק םִא בקעי לע

 דַחַי בל ירשי םיבוט המ הרבד ישוע

 עַׁשְרָל הָתֲחֹמו ןגמ קדצל הָטבִש

 עַׁשּכ תונוצרח ?כ הטומ תודונא רַּתַּת

 ,דחפו ?שמה הלאמשו הנימי בוט קר

 .ה

 תרצי הֵבֵּל תא ,רוצ ,חל תאז ךדימ

 תבתכ וילע תננוכ ויכרד זאמ

 ישַּבלִת דסח ףינצו טּפשמ ליעמ יִרֹנִת

 תרזוע םילשוכל םיבוסל ייה םאכ

 תררוס ףֵתָּכ לע ךֵרֵצ לע יִגָּת ךֶדֹתֹּפ

 .יִשָּלחֶת לא ךל יתתנ ןסוחו ץמוא

 הָתָמְד האיִבֹּלַל וע המ הכבל ץמוא

 !הָתָמיא לופת אל ימ לע ומוקב הירא
 ד ד

 ּודְמִע אל הדשב ,גּומָנ הָמֹרגות ליח

 ומחלנ הירובג םיריפככ ןּת

 ומדרנ ּפָכִר םג סוס םג םּתְרעגמ

 .ֹודָרֲח םיצירע ,םיוגב הָמש אצי
 ד+
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 הָתָארֲה םיקחרמב םימי בלב הד"ד
= 37 

 חְּתֶשִק םירֵצ םיצ לע םש הָׂשיִלֲאי די ל2
 צד . ד 5:

 הומש ןיֵאְק הֹלַכוא שאו בַהַל

 הָפָנָצ דסח ףינצ התרובג לע ךא

 הפאש עומשל םולש תֶרֶתַֹע לא יכ

 ָהּומָד לֹבֵת ידעל םימואל ועמש

 .ה

 תלשממו זוע ןתת קידצ דיב םא ;רוצ

 תלפשמ רצ ודי םא ןואג הָדֵעי יכ

 עיפוי ואסכ ימורממ הנינח הֵנּונ

 ונֲתֹבִש רודַּכ ?ע ךכוסה עיקרכ

 ֹונֲתי רוא םורמ לבכוכ ויכשחמ ןיב

 ,פיקבי ופא תכשח ?שומ ינפ רוא ןכ

 ,ט

 ּוניֵלֲא ריאי דימת ַאנירַהטק סכ רוא

 ונילע הדסח רבג ברוח ילע לטַכ

 ּומְב ןיא םומ דחי םג היכרד וקדצ
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 תֹכָל ביטמ לכ לֹוּכַת הצרא לובז תיב ןה

 תַכָכּוש התרזע תֹכָס םלמואל לכ לצ

 ּומלָכ לא בא התא םָׂשָע הרצוי יכ

 ף
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 וכולהי וב חור לֹכֵמ םיִלָחָנ םִיַכ

 וכורעי ךל םבל המדאה תוחפשמ לכ

 ךָשרוד הזנת לא דחי םבבל רצוי

 וארקי ךילא םימע הכולמ םולשו

 ואצמי ןַח ךמַע םג ךיניעב אנא

 ,ךשדק ?כיה לא ונתלהת לעת

 .אי

 ךינפ רואב יח לַא ּונֵּת רֵבָג חמש ת

 ךנאצ תא ליגת הינפ רואב רשאכ

 םיָנואמב לוקשת םדא תולילע לכ יכ

 עַׁשָי ץיצ םוי םוי לֶא רבח לַא תֹונֲח ?יתפב

 עשַפִמ ֹוכַז יכ םוי םוי תולועפ לומגל

 םִימַכ םולש ונל ּ?ֵגְי המולשבו

 ,בי

 וקירי לֶעֵמ םימש תונרב תעּפִש

 וקיפי תחתמ ץרא תומוהת בוט בר

 חָנאֹבָּת וָדחי תכלממ תרבג שאר לֹא

 ואיבי הל דימת תחנמ םיקוהר םִיִיא

 ּואלצמַי הל םימָי בּוט 52 תוצרא בױט לכ

 .הנומצ םג ןמיתמ חרזממו םימ
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 .גי

 הילא ברקי אל צר ,כײה תונש הל ןַת

 הימי תא ׂשֹדַת רשנַכ דושו ןיקּוּת

 ךתבדנ תּתמ לֵּבַת תלגס איה יכ

 יִּהַי האסָכ לע םולש הֿפּסיהב הָולש

 יג לֹוק טיִקשַּת םיוג לא רבדּת םולש

 .ךּתכורב תעפשמ ןוצְר עַבש היהת

 8 ןקעטָאילּביּב

 די

 הָדָּפִי ליח רובג ֹונַתּג תליג

 ּתדסומ וב המכח ןבא ץיִװְרטַּפ ליופ

 םִיָמׂש לכ תהת הומכ ומש לדגי

 ןיִע תב ןושיאכ דעל והרמשת אנ

 : ןיײכ לֵגֶּת וליג תב ןפַגּכ הרפת

 ,סיִמ ילבי לע םימרעכ ויאצאצ םיש
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 ה"י ןטאטוז ףוס ָאטעג רענליװ ןיא ןּבעל ןּופ

 ןּבעל ןכעליירפ-טשינ םעניא קילּבנײרַא ןרַאּבלטיממּוא ןַא
 גנודנעװ יד זוא טיג ה"י ןט17 ףוס ָאטעג ןשידײ רענליװ ןּופ
 =ָארּפ רענליװ יד ּוצ 1682 רָאי ןיא ץַאּפ ּפוקסיּב רענליװ ןּופ

 .(1 ןשטשָאּב

 היכרא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טנעמּוקָאד רעקיזָאדרעד
 -ראפ וּתעשּב זיא ,סםּוירָאטסיסנָאק ןשילױטאק רענליװ ןּוּפ
 ןיא יקסװָאנלאישּפ יטנעצניװ חלג ןכרּוד ןרָאװעג מםכעלטנפע
 רעּבָא תויה .(3 ןּפּוקסיּב רענליװ יד ןּופ גנּולמַאזעיּפַארגָאיּב ןײז
 'ּוצ ןרָאי ךסא טימ ןרָאװעג טקּורדעגּפָא זיא גנּודנעװ יד יװ
 רעשידײ רעד ןכלעװ ףױא ,קרעװ ַא ןיא ךָאנ ּוצרעד ןּוא קיר
 יאדּכ זיא ,ןסױטשנָא טשינ טכײל ױזַא ךיז םעװ רעקירָאטסיה
 .רענעײל ןשידײ םעד ריא טימ ןענָאקַאּב ּוצ

 רעטנַאקַאּב רעד .ןּופ ;ץַאּפ ןאפעטס יַאלָאקימ
 ןיא ּפּוקסיּב רענליװ ןרָאװעג זיא ,עטיל ןיא החּפשמ רעשיצירּפ
 םעדכָאנ ,ןַאמ רעקירָאיפס סלא טשרע טָאה ץַאּפ ,1672 רָאי
 יטלעװ עכיוה ענערישרַאפ ןעמּונרַאפ טאהעג ןיוש טָאה רע יװ
 -ירט ןשיװטיל ןּופ קעלַאשרַאמ סלא -- ןטמַא עשהכולמ-ךעל
 -- ,.דנַא .א ערָאװעיאװ רעקָארט ,ןַאלעטשַאק רענליװ ,לַאנּוּב
 *עג טשינ זיא ןריפּוצכרּודש סָאד ,ּפּוקסיּב ןרעװ ּוצ ןסָאלשַאּב
 עמוג רעײז טַאהעג רעּבָא טָאה ץאּפ .ךַאז עטכײל ןײק ןעװ
 סיורג ךָאנ ןּוא ,ףױה ןכעלגיניק ןשילוּפ םעניא ןעגנּודניּבראפ
 ןרעװ ּוצ ןּוא תועינמ עלַא ןקיטיײזַאּב ּוצ ןעגנולעג םיא זיא ימ
 יַאּב רעד ּוצרעד טרעדָאפעג ךיז טָאה סע .ענליװ ןּופ ּפּוקסיּב
 םענופ הבימס יד ןּוא (יקצעװָאינשיװ לאכימ) גיניק ןּופ לעפ

 .ןרָאפעג לעיצעּפס זיא ץַאּפ ןכלעװ ּוצ ,טספיוּפ
 טּבעלעג טשינ ץַאּפ טָאה עלּוטיּפַאק רענליװ רעד טימ

 - טײקיטעט רעשיּפּוקסיּב ןײז ןּופ םײצ עצנַאג יד ןּוא םולשּב
 ןּוא םיכּוסכס רעטױל טימ לּופ ןעװעג זיא -- רָאי ןעצ רעּביא

 ֹוליפַא עלּוטיּפַאק רענליװ יד טָאה 1676 רָאי ןיא .ןעיירעגירק

 ףױא ךיז ןגָאלק ּוצ עשרַאװ ןײק טאגעלעד ַא טקישעגסױרַא
 ןשילוּפ םייּב ןּוא גיניק םייּב ,סּויצנּונ ןכעלטסּפױּפ םייּב ןצַאּפ

 םּוש ןײק םַאהעג טשינ רעּבָא ןּבָאה סעגַאלקנָא יד .סַאמירּפ
 ,טסּפױּפ םּוצ שזַא טדנעװעג ןאד ךיז טָאה עלּוטיּפַאק יד ,הלּועּפ

 רעד טימ ןכַאמ ּוצ םולש ןצַאּפ םרעדָאפעגפיוא טָאה רעכלעװ

 -רעיפ םצַאּפ ןעמּוקעגרָאפ זיא 1682 םּורַא טשרע .עלּוטיּפַאק
 ץַאּפ ,דַארַאּפ סױרג טימ עיצַארקעסנָאק עשיּפּוקסיּב עכעל
 .1684 רָאי ןיא ןּברָאטשעג זיא

 ץַאּפ טָאה "ןשטשָאּבָא רּפ , יד ּוצ גנּורנעװ עקידנגלָאּפ יד
 ;1682 רָאי ןיא טזָאלעגסױרַא

 ןופ שארּב טײטש סָאװ .חֹּלג א -- (0ע0805202) שטשטָאּבָארּפ (1

 ,(01ע8118) הדע רערעדנּוזַאּב 8

 2) 2018 60ת51510/186, 1. 2, 8 22, ק. 28-

 3) ?עשס+} תופאטקסש 0160506/00, 0ק1581 2

 שגוחססח+ע} םע;2צ8180ס ש5 81, 2616/92טז8 1860, + 11
 טק. 54--554

 ןקעטָאילּביּב ןּוא ןװיכרַא רענליוו ןּופ

 ,ץאּפ ןַאפעטס יַאלָאקימ,

 טּפיֹוה רעשילָאטסָאּפַא רעד ןּופ ןּוא טָאג ןּופ דסח ןמימ
 ךרּוד טַאלערּפ"ףױה ,ּפּוקסיּב רענליװ רעשרימַאלקָארּפ טָאטש
 ,טסּפױּפ םעד ראה ןטסקילײה רעזנּוא ןּופ החנשה רעכעלטעג
 לש םתוח םעד ןּופ ראדנערעפער ,רַאטערקעס רעשילָאטסָאּפא

 ,ץאלַאּפ ןשינַאקיטַאװ ןּופ רעהרעמַאק ,רשוי לש םתוח ןּוא דסח
 =דַא-טּפיוה ,רעטסיולק ןשינַארעטַאל ןּופ רעלַאװַאק רענעדלָאג
 -- עזעצעיד רענליװ רעד ןּופ רָאטַארטסינימ

 .ענליװ טָאמש רעד ןּופ ןשטשָאּבָארּפ יד ּוצ
 (ג ךרדל הדיצ רעקילײה רעד טרעװ טָאטש ןיא ָאד תעשּב

 ןײרַא יא םאג רעשידײ רעד ךרּוד עקנַארק יד ּוצ ןגָארטעג
 ןענָאורעּפ יד זא ,גהנמ רענײש טשינ רעײז רעד ךיורּבעג ןיא
 עכלעװ ,"ןטסילאטנעמארקצס, יד ,רעניד'רעטסיולק יד ןּוא

 .טּומ סיוהג טימ ןָא ןלַאפ ,רעטסירּפ םעד טלָאטעד ןטײלגַאּב
 ײז ןענײז םעד ךרּוד ןּוא -- תורקפה רעטכערעגמּוא ןּוא ליװ
 יד ףױא -- טנעמארקַאס ןכעלטעג ןקיזָאדמעד ללחמ קרַאטש
 ןןדײ יד| ײז טגָאלש ןעמ ,ןָא טלָאמעד טפערט ןעמ סָאװ ,ןדיי

 טײרד ןעמ ,םירישכמ ערעדנַא ענערײשרַאפ ןּוא ןשטיײּב טימ
 םּוצ טלעטשעגסיוא ןענײז סָאװ ,םיצפח יד טימ ןשיט ןערעייז) רעּביא
 ךרּוד ןּוא ןםיצפחו עקיזָאדיד ךױא טּפַאכעצ ןעמ ,ןפיוקרַאּפ
 םע"ומה םעד ןעמ שגעװַאּב סענערײ ןּוא ןדי ןּופ ןכַאמ-תונצל

 עמּורפ יד םימרעד קידנפאשרַאּפ ,הליוג ּוצ ןּוא ןכַאלּפָא םּוצ
 ּוצ הּביס עטשרמולּכ א ןּבָאה ּוצ ידּכ ,לָאמטּפָא ,שפניתמגע
 ײז רעדָא ליטש רָאג לקעלג ןטימ ײז ןעגנילק ,ליװטומ ַאז8

 ןײז טשינ ןלָאז ןדײ יד ידכּב ןעגנילק ּוצ ףױא ןצנאגניא ןרעה
 טימ ךיז ןפערט ּוצ ןדײמסױא {ץױײװַאּב) טשינ ןּוא טנרָאװעג
 ערעװש עכלעזַא אּבהל ףױא ןעמַאצנײא ידּכ ,רעּבירעד ,ײז
 -ײה ןּופ ןעגנוכעװשרַאּפ ךױא יװ ,שפנ-תמגע ןּוא ןכורּבסימ
 יּבנל תולװע ןוא ןדָאש ןטנידראפמוא ןּוא טנעמַארקַאס ןטסקיל
 -םּוא לָאז'מ זַא ,ןטסגנערטשמַא רימ ןענעדרָארַאפ - ,ןדײ יד
 יקאס ןטסקילײה ןמימ ןײג טשינ לָאמנײק ןּוא ןגלָאפ טגנידַאּב
 ןקילײה םעד לָאז ןעמ רָאנ ,סאג רעשידײ רעד ךרוד טנעמַאר
 ןּוא ,ןסַאג ערעדנא ךרּוד עקנַארק יד ּוצ ןגָארט ךרדל הדיצ
 ןמײלגַאּב סָאװ ,רעניד יד זא ,שרעדנַא םשינ קידנעטש ךיוא
 ןענערָאװ ּוצ ידּכ ןעגנילק ךיוה םנטייצַאּב ןלָאז ,רעטסירּפ םעד
 םשינ ןלעװ סָאװ ,יד .ןטלאהַאּב לענש ךיז ןלָאז ײז ,ןדײ יד

 .ןרעװ טּפָארטשַאּב גנערטש ןלעװ ,ןגלָאפ

 ,לָאקָאטנַא ףיוא ץנעריזער רעזנּוא ןיא ,ענליװ ןיא ןּבעגעג

 7,1082 רָאי ,רעּבמעטּפעס ןט28 םעד

 - (געװ-ט18) 41ג6שזת ןשינַײטַאל ןופ ׂוֹוּגֹזְֹמ שיליוּפ (

 ןּוא רעּפרעק סעסּוטסירק. ןּופ טנעמארקַאס רעד ןפּורצגנָא טרעװ יװַא

 זיא קילָאטַאק רעקיּביולג רעדעל .ססּוג םעד ןּבעגעג טרעװ סָאװ ,?טולּב

 סלַא טנעמַארקַאס ןקילײה םעד ןעמענּוצנָא הסיסג ןּופ טנעמָאמ ןיא ביּוחמ

 ססוג םעד ןעגנַאלרעד רעּבָא ןעק ךרדל הדיצ ןקיזָאדמעד .*ךרדל הדיצ,

 -ַעּב יז רעדָא ,עיפַארַאּפ רצטמיטשַאּב רעד ןּופ שטשָאּבָשרּפ רעד רָאנ

 ,קנַארק רעװש םּוצ ןפּורענ םעד ּביִלּוצ ןרעװ סָאװ ,רעפלצה
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 =ֵמיֵנֲאֹּפ טסוגױא וװַאלסינַאטס דובּכל גנורעייפ יד

 לוש-טָאטש רענליוװ רעד ןיא יקסוװַאט

4764( 

 טסּוגױא חאלסינאטס גיניק רעשילױּפ רעמצעל רעד
 ןט25 םעד עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טניורקעג זיא יקסוװָאטַאינָאּכ
 םעד ןענײז ןלַאפ עכלעזַא ןיא ךעלטנײװעג יװ .1764 רעּבמעװָאנ !

 -עײפ עקידנכערּפשטנַא ןעמּוקעגרָאפ דנַאל ןצנַאג םעניא גָאט
 ,ןעגנור

 ךיז טָאה טעטיסרעװינּוא רענליװ ןּופ קעמָאילּביּב ןיא
 ןופ ךַארּפש רעטילױּפ ןיא םַארגָארּפ טקּורדעג א טיהעגפיוא
 וַאלסינַאטס דובּכל לּוש.טָאטש רענליװ רעד ןיא גנּורעײפ רעד
 עטגײלעגפיױנוצ ײװצ ןּופ םײטשַאּב םע ,(גנּוניורק סטסוגױא
 -יליט 16,2 לא 189 טַאמרָאּפ רענײלק ,(ךעלטײז 4) ךעלטעלּב

 .(עלימיסקאפ עז) רעטעמ
 ןופ לטימ רעד

 ;ַאזַא זיא -- שידײ
 טרינימּוליא ךײר ,להק רענליװ ןּופ לּוש עשידײ יד,

 ורק רעמרַאגעג קראטש רעד דובכצ ,גָאט םעניא
 טָאה ,טסּוגױא װאלסינַאטס םעטסעיַאמ רעקידעגג ןַײז ןּופ גנונ
 רעבעה ןּופ ןרָאװעג ןעגנּוזעג ןענײז סָאװ ,ןמסקעט ענױזַא טאהעג
 ."רעגניז ןעצ

 -- טילױּפ ןיא זיולּב -- םַארגָארּפ ןּופ טטק עט רעד

 גָאמ םענעי טָאה ןעמ סָאװ ,תוליפּת ןּוא םיִקּוסּפ יד טלַאהשנַא
 ףיױא .שיאערּבעה ןיא -- ךיז טײטשרַאפ'ס יװ ,לּוש ןיא ןעגנּוזעג
 ןגעװ םדער רעכלעװ ,לטיט םענּופ ןעגנירד ןעק ןעמ לפיװ
 םַארגָארּפ סָאד זיא ,םיצ רענעגנַאגרַאפ רעד ןיא גנורעײפ רעד
 .לּוש ןיא גנּורעײּפ רעד ְךָאנ ןױש ןרָאװעג טקּורדע:ּפָא
 טלָאװעג ךעלנײשרָאװ להק טָאה סארגָארּפ ןטקּורדעג ןטימ

 עטלעטשעגכיוה ןּוא טכַאמ רעקירעהעג רעד רטפ ךיז ןענײפסיא
 רעד דצמ טײקײרט ןּוא טײקינעטרעטנּוא ןּופ זײװַאּב סלַא טײל
 ,..גיניק םעינ םּוצ גנּורעקלעּפַאּב רעשידײ רענליװ

 טָא ןענַאמשַאּב גנורעײפ יד זיא םַארגָארּפ ןקיזָאד ןטױל
 ץח רעד טָאה לּוש רעטרינימּוליא ךײר רעד ןיא ;סָאװ ןיא

 .לעװ ןיא ,םיקּוסּפ ײר א ןעגנּוזעג רָאכ א ןּופ גנּומײלגַאּב טימ

 ,ילשמ ,לאקזחי ,םילהּת ןופ) םיכלמ ןגעװ ךיז טדער סע עכ

 םעײנ םעד טכַאמעג ןעמ טָאה ךָאנרעד .(םירבד ןּוא היעשי
 ןעגנזעג ףוס םּוצ ןּוא (2"העושּת ןתונה, ןכעלרעײפ ַא גיניק
 .םילהּת ךעלטיּפַאק רָאּפ א ְךָאנ

 ענעגנועג יד ןּופ ּבײלקּוצ רעד זיא טנאסערעטניא

 ףא טצעזעגרעּביא - םארגָארּפ

 .282418 3/512 רעמּונ (
 ,סריטָאנ טשינ עיפַארגָאילּביּצ

 ןסיורג םעד שזעימיזַאק דובכל ףהצושת ןתונה םעד ל*גפ (2

 םטטק סת)ט52 א 116 :ײּב לּוש-עּמּוק רַײקָארק רעד ןּופ

 294021 שש ןאזהאסט16 שש םעטעוס) םס10616 2010 5:616018

 14:840ש6 1906, ע. 4

 רעשילוּפ סרעצכײרטסע ןיא

 64 ןקעטָאילּביּב ןוא ןויכרַא רענליװ ןּופ

 *עורעּביא רעשילױּפ רעד ןיא תוביּת-ישאר סנעמעװ ,םיקוסּפ
 םַארגָארּפ ןיא תויתוא-ּבױהנָא יד .,ןָאכיטסָארקַא ַא ןדליּב גנּוצ
 תוביּתַישאר) .8 ,ר טסוגיוא חאלסינא טס ;ךיז ןענעײל
 .(36א 20100186 ןּופ

 א

 לַארענעג ןשיליוּפ ןּופ טסניד ןיא ןדיי
 יקסווָארּבמָאד

(3 81 1) 

 רָאי ןּופ עטיל טרעדליש סָאװ ,:שּואעדַאט ןַאּפ , ןיא

 דנַאלסּור ףיוא שרַאמ ןייז טכַאמעג טָאה ןָאעלָאּפַאנ ןעװ ,2

 ףיוא טגײלעג גנּונעּפָאה ליפ ױזַא טָאה קלָאפ עשיליופ סָאד ןּוא

 םעד טרָא ןקידובכּב א ןּבעגעגּפָא שטיװעקצימ טָאה ,ןוחצנ ןײז
 לקנַאא רעמשטערק רעקיזָאדרעד .לקנַאי רעמשטערק ןשידײ
 -גנעהּפָאמּוא רעשילױּפ רעד ןּופ תודוס יד ןיא םיױרטרַאפ זיא
 יד ןּופ רַאסימע רעד ,קַאּבָאר תלג רעד ןּוא גנּוגעװאּב-טײק
 עקיטכיװ ןגעװ, טּפָא םיא טימ ךיז טַארַאּב ,ןענַאיגעל עשיליױּפ

 ײָאדרעד ןיא לײטנָא ןװיטקא ןַא ןײלַא ּוליּפַא ממענ לקנַאי ."םינינע

 ןעמ ,טכַארּברַאּפ רעטניװ ןצנַאג ַא טָאה לקנַאיע .טעּברַא רעקיז
 ןטימ גנולצּולּפ ךיז רע טָאה טציא .ּואװ טסּואװעג טשינ טָאה
 ל"ה םעד ןגעװ ָאד טדער שמיװעקצימ ,"ןזיחַשּב ּבַאטש-טּפױה
 םעד .יקסװָארּבמָאד קירנע ה לַארענעג ןשילױּפ ןּופ

 ,(עילַאטיא) עידדַאּבטָאל ןיא ןעגָאיגעל עשיליױּפ יד ןּופ רעּפַאש

 *!ןלױּפ ןײק דנַאל ןשינעילַאטיא ןּופ דיל ןטימ ןּבָאה סָאװ
 ןשיזוצנַארּפ ןּופ החגשה רעטשרעּבױא רעד רעטנּוא טפמעקעג
 .ןלוּפ ןּופ טײהײרפ רעקידנעמּוק רעד רַאּפ "המחלמ ןּופ טָאנ,

 ןשמיװעקצימ ײּב זיא סָאװ ,ןעלקנַאי ןּופ טלַאטשעג יד
 טרעװ ,טנעמוטנעס ןּוא עּביל ליפ ױזַא םימ ןרָאװעג טנכבײצעג

 טשינ סלַא טכַארטַאּב רעקירָאטסיה-דּוטַארעטיל לײט ַא ןּופ

 ,שטיװעקצימ ,ןדיי ַא ןּופ פיט רעטריזילַאעריא ַא סלא ,רעכעלקריװ

 לקנאיע יװ ןרַײ אזא ןגעװ טמולחענ ןּבָאה לָאז ,סע טסײה

 ןקיזָאדמעד ןגעװ ןענײמ םשינ לָאז ןעמ סָאװ ,"טנַאקיומ
 טשינ םיא ּוצ לָאז ןעמ גנּואיצַאּב ערעסָאװ ןּוא ּפיט ןשידײ
 -ליש רעד ּוצ דוסי םלַא זא ,ןעמעננָא רעּבָא ןעמ ףרַאד ,ןּבָאה
 עײריא רעד ײרטעג זיא סָאװ ,רעמשטערק ןשידײ םענופ גנורעד
 יד ןּופ טסניד ןיא ךיז טניפעג ןּוא טײקיגנעהפָאמּוא םנלױּפ ןּופ
 .טגני עסיװעג ןעניד ןשטיװעקצימ םומעג ןּבָאה ,ןענַאיגעל
 ןיא הֹּמּוקּת רעשינָאעלָאּפַאנ רעשימרּוטש רענעי ןּופ תונורכז

 ,עטיל
 -טָאד ןּופ טסניד ןיא לײטנָא ןשידײ םענּופ גנַאלקּפָא ןא

 *װיכרַא יד ןּופ זנּוא ּוצ טײגרעד עטיל ןיא לײח םיקסוָארּב
 יד ןופ ,גנוטלַאװרַאפ-ײצילָאּפ רענליװ רעד ןיא ןלַאירעטַאמ

 ,(61819- 1813 ןרָאי יד רַאפ ?םינינע עכעליורטרַאפ,

 3) אץצהמ םחתסשסעסתס תסקסהסאחסעס םסהעמסעסאסעס ץחקהע:סנגע

 "טז, 2 (0סע0ס216 ןעס8 1818--1819 תתע), םק. 82-98.
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 סנָאעלָאּפַאנ ךָאנ ןיוש ,1813 רָאי ןיא ןעװעג זיא סָאד
 .ָאּפַאנ ײרט ןּבילּבעג זיא יקסוָארּבמָאד .דנַאלסּור ןיא הלּפמ

 ןיא גנולײטּפָא-רעטילימ ןײז טימ ןענּופעג ךיז טָאה ןּוא ןענָאעל

 .מנעה עטגײלרַאפ טימ ןסעזעג זיא רע ּואװ ,דנַאלשטײד

 -נײרַא ןסּור יד ןּופ טנעה יד ןיא זיא טײצ רענעי ןיא

 .עג ןשילױּפ ןּופ ןָאיּפש 8, ,לקנאי ןּב לאקזחי ,רײ א ןלַאּפעג
 רעד ײּב טּפַאכעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,?יקסוװָארּבמָאד לַארעג

 סע יװ םױל ,דײ רענעגנאפעג רעד ,(066650) סײר גנּוטסעּפ

 זַא ,ןּבעגעגסיױא סרעדנא ןשיװצ טָאה ,ןטרָאּפַאר יד ןלײצרעד

 גרּוּבנעגַא טָאטש רעד ןּופ ןרײ ײװצ ְךָאנ ןענײז םיא ץּוח,
 ןב לסָאי ןּוא (החתספ המאסוסמחפ) לקנַאי ןּב לקנַאי (אזאסעײ)

 *װָארּבמָאד לַארענעג ןקיּבלעז ןכרּוד 0061 עזסססנ165) לסָאי

 ןרעװ ּוצ רױאװעג ידּכ עװקסָאמ ןײק ןרָאװעג טקישעג יקס

 ."הנידמ רעשיסּור רעד ןיא ןארַאפ זיא סע רעמילימ ליפיח

 ןעמעװ ײּב ,דײ רענעגנַאּפעג רעד זַא ,ןיז רעשמ ףרַאד ןעמ

 ,ץײװאּב עקידנריטעמָארּפמָאק ןענופעג םּתסֹה ןמ טָאה ןעמ

 םָאה ,ןדײ ערעדנַא טימ גנוקידנעטשרטּפ ןיא טעּברַא רע זַא

 טגײל סע םירָאװ ,קיטכיר טינ ןּבעגעגנָא ןעמענ ערעײז רעּבָא

 .םָאד ןּופ םיחילש עשידײ עדײּב זַא ,לכש ןפיוא רעװש ךיז

 םרעּטָאּפ ערעײז ךָאנ ענערױּבעג ןײז דָארג ןלָאז ןיקסװָארּב

 רעד ,ןעמָאנ סרעטָאּפ םעד ןגָארמ רעּבירעד ןלָאז ןּוא טוט

 .םיױא ןּבעגעגנָא רעביג טָאה ?ןָאיּפש, רעשידײ רענעטלאהרַאּפ

 .ןעמענ עטכַארטעג

 -עטילימ עשיסּור יד רעּבָא טָאה ,ןײז םינ לָאז סע יװ
 ןּוא טסנרע ץנַאג ןעמּונעגנָא גנּזײװנָא עקיזָאדיד טכַאמ עשיר
 ,ענליװ ןיא רָאג ךיז ןעניפעג םיחילש עדיּב זַא ,טנכערעג טָאה

 -עטילימ עשיסּור ערעכעה יד טָאה רעירּוק ןלעיצעפס א ךרּוד
 רָאטטנרעּבּוג ןשירעטילימ רענליװ םּוצ טדנעװעג ךיז טכַאמ עשיר
 ןעמ ּזַא ,רָאטַאנרעּבּוגײליװיצ רענליװ םּוצ רעקיזָאדרעד ןּוא
 ןלעטשּוצ, ןּוא ןד" ײװצ יד ןּפַאכ ּוצ "ןעלמימ ןעמעננָא, לָאז

 -ענ ַא רעטנּוא ןעײמרַא עלַא ןּופ ריטרַאװק-טּפױה רעד ןיא ײז
 רעד טָאה 1813 רעּבָאטקָא ןט19 םעד .*לּואארַאק ןקירעה

 ןכעליורמראפ א ףיױא םיײז ןייז ןּופ דָאטַאנרעּבּוג-ליװיצ רענליװ

 .ּוצְנָא; רעטסײמצילָאּפ רענליװ םעד טנדרָאראפ גנערטש ןּפוא

 ,ןקעדּוצּפױא ידּכ טַײקידװעגרָאז ןּוא ןעגנּואימַאּב עלַא ןדנעװ
 -ָאיּפש עטנָאמרעד יד ענליװ ןיא ץעגרע ןַארַאּפ טינ ןענײז יצ
 ּוצ ײז ןלעטשּוצ הףּכיּת ,ןעניפעג ךיז ןלעװ ײז ּבױא ןּוא ,ןענ
 רעד ןיא ןקישּוצּפָא ידּכ הרימש רעקרַאטש ַא רעטנּוא םיא

 ןעטּוקַאּב רעטסײטצילָאּפ רעד טָאה גנּונעדרָארַאפ יד ,?ײמרַא
 .רעּבָאטקָא ןט23 םעד

 דָאקילש רעטסײמצילָאּפ רענליװ רעקידטלָאמעד רעד
 ןפיוא ."טײקיטכיט , רעשיאײצילָאּפ ןײז טימ טנַאקאּב ןעװעג זיא

 :נגלָאּפ ןּבירשעגּוצ רע טָאה לעּפַאּב םענעמּוקַאּב םעד ןּופ דנַאר

 -ײהעג רערעדנוזַאּב א ּוצ" ;ןינע םעד עגונּב רעטרעװ עקיד

 ןלעיצעּפס ַא רעטנּוא ןכַאמ טנַאקצּב ּוצ ןּוא גנוריּפשכָאנ רעמ
 ידַּכ טסָאּפ רעד ףױא ןעמּוק ןלָאז ןרײ עקיזָאריד זַא ,דײרסױא

 206 ןקעטָאילּביּב ןּוא ןוויכרַא רענליוו ןּופ

 ןנעװ ,ןרָאװעג םקישעגּוצ ײז רַאפ זיא סָאװ ,םלעג ןעמענּוצּפָא
 ,"טסָאּפ יד ןיז עידֹומ ףרַאד ןעמ סָאװ

 ןבעגעגרעּביא זיא האצמה םוָאקילש ןריפּוצכרּוד
 רע ןעמעװ ,ןטַאירַאסימָאקיײצילָאּפ רענליװ ריפ יד ןרָאװעג
 ןגעה טקישעגּוצ 1813 רעּבמעװָאנ ןט14 ןּוא ןט13 ןיא טָאה
 טפרַאדַאּב טָאה'מ ,ךילמענ :סעיצקּורמסניא עקירעהעג םעד
 רַאּפ ןעמּוקעגנָא טשרמולּכ זיא סָאװ ,טלעג םעד ןגעװ ןײז עידומ
 ןעמענ ןּוא םַאטש רעד ןּופ רעציזַאבוױה עלַא ,ןדײ ײװצ יד
 עטבּועג יד ןּבעגרעּביא סָאד ןלעװ ײז זַא ,תומיתח ײז ןּופ
 .רעזײה ערעײז ןיא ףיוא ךיז ןטלאה עקיזָאדיד ּביוא ,ןדײ

 ;העדומ רעד ןּופ 6 טסקעט רעשיליוּפ רעד זיא טָא

 2ט81 זא8018.

 2002514 896מ00128 2440 18ת1061061 ,182-

 10ס10601020ש1 1 .105610601 .105610001020ו1 126

 1262 ןט00246 2 28014מ10ש 216012426 2842 :26:ט10-

 םצסמ| 240/ץסמ, 2 1240 21601240/00, 24216 516 1

 2)140)202, 10 510 1 םט6)91040 2260 שץ7 שצזמ16-

 ת1601 2546021 ן8ש11/ 518 614 0646014014 {ץסה 016016-

 627 יא 2שצץס22)מץתג 022516 40 301160561620 2002

 (גענפוט 58ת0/ 140 212/5144 06 516016 ק160120168-

 {ס0ש 2 ק160:0סוסמסִּי- גמ 1812 קט ןאט;ס

 זאסטסזמקזס} 139 4012.

 *סעזאטסירּפ, יד ןּבָאה רעּבמעװָאנ ןט22 םעד טשרע
 רעטסײמצילָאּפ םעד ןלעטשּוצּוצ ןויװַאּב ןטאירַאסימָאק יד ןּופ

 .ַאּבויֹוה רענליװ עלַא ןּופ תומיתח יד טימ "םעיצאקילּבּוּפ, יד

 ךיז ןּבָאה רעציזַאּבזױה עשידײ יד ,ןדײ ןּוא ןפסירק ,רעציז
 ןעמ טניפעג לָאמטּפָא .שידײ ןיא עלַא טעמּכ ןּבירשעגרעטנּוא

 -רעטנוא עשידיי א זיױה ןשילױּפ ַא ןּופ קירּבּור רעד ןיא ּוליּפַא
 ;רעטבַאּפ רעדָא רעמלַאװרַאפ ןשידי 8 ןּופ םּתסה ןמ ,טפירש
 ַא ּוצ טרעהעג סָאװ ,זױה ןּופ קירּבּור רעד ןיא ,לשמל ,ױזַא
 .ַאּפ עכעלטסירק עטנאקַאּב א) שטיװָאטַארדנָאק ױרּפ רעסיװעג
 ךיא, טפירשרעטנּוא יד זױלּב ךיז טניפעג ,(ענליװ ןיא עילימ
 : ."ףסוי םהרבַא 'ר ,טינ שיח

 ןגעװ - טּפַאכעג ןדײ עטכװעג ײװצ יד ןעמ טָאה יצ
 .ָשמיִנ גנּוײװנָא םּוש ןײק ןלאירעטַאמ יד ןיא זיא םעד

 טָאה רעכלעװ ,טסקעט ןשיסּור ַא ךיוא טָאה עיצַאקילּבוּפ יד (

 יד ּוליּפַא .ןגעװ אצוי ןּופ ןּבירשעג ,גנּוטײדַאּב עלעמרָאפ ַא רָאנ רעּבֶא

 טיצַאקילּבּוּפ עשיליוּפ יִד ןיולּב ןּבירשעגרעטנּוא ןּבָאה "טעלעטַאריזדַאג.

 ,שיליוּפ ףיוא--סָאד ןּוא
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 םייּב לּוש-עירעשּוקַא רעד ןיא ןעיורפ עשידיי

 טעטיסרעווינּוא רענליוו

 (1824-181ע

 טשינ ריר ןײק ךָאנ ןעק טרעדנוהדָאי ןט19 ּבױהנָא ןיא
 עײרפ יד ןיא ןעיורפ ןּופ גנוקילײטַאּב ְךעלַאמרָאנ א ןגעװ ןַײו

 ךָאנ ןענײז ןלושכױה יד ןּופ ןרעױט יד תמחמ ,סעיסעּפָארּפ
 רעקיצנײא רעד .ןעיורפ רַאפ טכַאמרַאּפ ןעװעג ללכּב טלָאמעד
 רעײרּפ ַא ײּב קיטעט ןיז םנעקעג טָאה יורפ יד ּואח ,טיּבעג
 סָאצ רענײלק רעד ײּב .ףליה:טרּוּבעג ןעװעג זיא ,עיסעּפָארּפ

 רעד ןּופ טײטַאּב רעד זיא עטיל ןיא טַײצ רענעי ןיא םירױטקָאד
 8 רעײז ןעװעג ללכּב ענעיגיה"סקלָאפ רעד רַאפ עקרעשּוקַא

 -ּוקִא יד זא ,טגרָאזעג רעּבירעד טָאה הכולמ יד .רעסיורג א
 טָאה ןּוא גנודליּבסיוא עקירעהעג א ןעמּוקַאּב ןלָאז סעקרעש
 רעד טימ ,ןלּוש עלעיצעּפס ײז רַאפ ןפאשעג קעװצ םעד ּוצ
 טָאה עטיל ןיא סעקרעשּוקַא עטעדליּבעגסױא ןּופ גנוטײרגוצ
 תליחּת ה"י ןט18 םפלעה רעטײװצ רעד ןיא ןעמּונרַאפ ךיז
 "רָארג ןיא ןפַאשעג טָאה זיוהנעזיט סָאװ ,לּוש עשיניצידעמ יד
 ןכלעװ ײּב ,טעטיסרעװנּוא רענליװ רעד -- רעטעּפש ןוא ,ענ
 .נָא ןיא לּוׁש-עירעשּוקַא עלעיצעּפס ַא טנפעעג ךיז טָאה סע
 ,(1ה"י ןט19 ּביױוה

 םענופ לײט ַא ןעװעג זיא לּוש-עירעשּוקַא רענליװ יד

 ןשיניצידעמ םייּב טריטסיזּקע טָאה יז ;טעטיסרעװינּוא רענליװ
 ןרָאסעּפָארּפ יד ךרּוד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא ןּוא טעטלּוקַאפ
 טריפעג רעּבירעד זיא טעטיסרעוינּוא ןיא .טעטלּוקַאפ ןקיזָאד ןּופ
 רַאפ רעדנּוזַאּב ,עירעשּיקַא ןּופ סרּוק רעטלּפָאט ַא ןרָאװעג
 ןשיװצ .לּוש רעד ןּופ סנירעליש רַאפ רעדנּוזַאּב ןּוא ןטנעדּוטכ
 -עירעשּוקַא רענליװ רעד ןּופ שארּב ןענַאטשעג ןענײז סָאװ ,יד
 ןרָאסעּפָארּפ יד טנַאקַאּב ןענײז ,ןמײצ ענעדיישרַאּפ ןיא לּוש
 .דנַא .א יקסוָאנַאימ יַאלָאקימ ,שטיװעסּוטַאמ ײשזדנַא ,עינער

 לּוש-עירעשּוקא רענליװ רעד ןּופ סנירעליש לָאצ יד םגה
 ָאד ךָאד ןעמ טניפעג ,עטצענערגַאּב גּונעג ַא ןעװעג ויא
 םעדנירגעג זיא לּוׂש יד טניז ןּופ םעמּכ ןעױרפ עשידײ
 .ןרָאװעג

 ריאמ רעסיװעג ַא ,ד" רענליװ א טָאה 1811 רֶאי ןיא
 ןּבָאה סע עזײר ןּוא עדלָאנ רעמכעט ײװצ סעמעװ ,ריאמ ר"ב
 להק ּוצ טדנעװעג ךיז ,לּוׁש-עירעשּוקא יד טקידנעעג טלָאמעד
 ןּופ גנּוקינײשַאּב , ַא רעטכעט עניײז ןּבעגּוצסױרַא השקּב ַא טימ
 .עג קיטונ זיא ג:וקינײשַאּב עקיזָאדיד ."גנוריפפיוא רעכעלטנרָא
 יד ידּכ ,טכטמ-מעטיסרעווינוא רענליװ רעד ןלעטשּוצּוצ ןעװ
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 ףעקָאטסילַאיּב יד טײטַאפ ַא חַאהעג ךיוא טָאה עטיפ רַאפ
 סעדעי ןעמענפיוא טפרַאדעג טָאה עכלעװ ,(1837--1811) לּוׁש.עירעשּוקַא

 לַײט ַא ןּוא טנַאק רעקָאטסילַאיּב ןּופ לײט ַא ,סגירעליש ןצכעז רָאי
 .סניײצליש עשידַי ןעװעג יאדװַא ןפנייז ָאד ךיוא .עינרעבױג רענדָארג ןּוּפ

 768 ןקעטָאילּביּב ןֹּוא ןוויכרַא רענליװ ןּוֿפ

 =זָאלסױרַא יד ּוצ ןרעװ שזָאלעגוצ ןלָאז ךעלדײמ עשידײ ײװצ
 .סענעמאזקע

 ;(?ןּבירשעג רעטָאפ רעד טָאה להק םּוצ השקּב ןייז ןיא

 אנליווב להקה יפולאל,

 ריאמ ר"ּב ריאמ מ"חה .ינממ

 ה ש ק ּב

 עיטעדאקאב ודמל עײזיר 'ינשהו עדלאג תחא יתונב יִתֹש
 וישכעו ,סעקרעשאקא תארקנה עיראטקאד תוינמוא אנליוװב
 -אזקע ינפל אבלו לעופה לא חכמ רבדה איצוהל תעה עיגה
 םיבייווחמ טעטיסרעװינואה לש רדסה יפל ןכבו .תויללכה ןימ
 םּוש םהילע עמשנ אלש ,להקהמ 'יאר בתכ דימעהל |!| המה
 ןםתלעמ םור| ע"מור תאֵמ יתשֹקב ןכ ללג ,יפודו ץמש רבד
 יכ עדא הזבו אװטצעדאיוס םמש לע תתלו יתלאש תואלמל
 .ײנורא יניעב ןח יתאצמ

 .ריאמ ר"ב ריאמ

 *.(1811) ב"עקת רעבאטקא ב"וי וא ןװשחרמ 'ב

 רָאי ןרַאפ להק רענליװ ןופ "םיאבה תורײנ, יד ןיִא
 .ןימ םעד ןּופ עקיצנײא יד השקב עקיזָאדיד זיי 1

 יד רַאפ להק רענליװ ןּופ ןלַאירעטַאמ-װיכרַא יד ןיא
 עשיר ןגעװ תועידי רעדיװ ןעמ טניפעג ןרָאי עקידרעטעּפש
 רעד רעּבָא ךיז טדנעװ ָאד .לּוש:עירעשּוקַא רעד ןּופ םנירעליש
 ןעמענּפָא לָאז רע זא ,להק םּוצ טקעריד ןיוש טעטיסרעווינּוא
 לּוש יד ןקידנע סָאװ ,ןעױרּפ עשידי יד ײּב העּובש עקירעהעג .יד

 ַא 1819 רָאי ןיא רימ ןעניפעג ב"צ יױזַא .סעקרעשּוקַא סלַא
 -לּוקַאפ ןשיניצידעמ ןּופ ןַאקעד םענּופ גנּודנעװ ַא ןגעװ ץיטָאנ
 להק זא ,(1819 ינּוי ןט8 םעד) טעטיסרעוװינּוא רענליוװ םייּב טעט

 וא ןאמײה ענעלעה סעקרעשּוקַא יד "העּובש ּוצ ןריפ, לָאז
 זיא ץיטָאנ רעקיזָאדרעד ּוצ גנּוקרעמַאּב א ןיא ,(= סַאיניּפ עירַאמ
 ןקיּבלעזמעד ןרָאװעג ןעמּונעגּפָא זיא העּובש יד זַא ,ןּבעגעגנָא

 .ןשינעגײצ ןּבעגעגסױרַא ײז טָאה ןעמ ןּוא גָאט
 -ּפָא זיא (4 ןלַאירעטַאמ סלהק ןּופ דנַאּב ןרעדנַא ןַא ןיא

 רעד ןגעװ שינעגײצ רעד ןּופ טסקעט רעקידנגלָאפ ןּבירשעג
 ןיא ןאמײה ענעלעה ןּבעגעגסױרַא טָאה להק סָאװ ,העּובש

 : (שיליוּפ
 אט 139 1819 ינּוי 81 510184661600, 26 51ז|028/60װ}8

 116608 !16ץזמגמסש8 ט9צ400218 ק12/51006 ש מוט

 621516152ץתו יש 521:016 10161116)} 3/116081:6) 60

 0012846161 1611001 1212615416) םג 10, 12 יט קז266/6

 81:152618116) 801816 1 ֿפטז1סממ1ס 280מסשץטשט846 6
 30527851416 16 קטמ!1ג/ 2106 ש (04621616 2466402-
 םצצמ ןסעזע 16| 001861006|/ 206 שגזטמ;!סזג קז2ץ-
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 רָאי ןופ ...סלאּבה תורינ ,4 דנַאּב תזסהוששזח 480)ח6 (2
 ,70 .לּב ,1

 11 .לֹּב ,8 דנַאּב ,ןטרָאד (3

 514 .לג ,} דנַאּב ,ןטרָאד 4
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 ,סַאיניּפ עירַאמ ןעמּוקַאּב ךיוא טָאה שינעגײצ ַאזַא טקנוּפ

 עּפָאי ,יקסיּפינס : להקה:ישאר יד ךרּוד ןּבירשעגרעטנוא עדייּב

 ,ָאקשטַאלק ןוא
 ןטמירַאּב ןּופ רעטכָאט יד ןעװעג זיא ןאמײה ענעלעה

 ריקנאּב ןּופ יורּפ יד ןּוא ץישָאּביל ּבקעי רָאטקָאד ןשידײ דענליװ

 .(1 ןאמיײה ןָאמָאלאס
 רעדנַא ןַא ןיא) סַאיניּפ עטרבח ריא ןופ החּפשמ רעד ןגעװ

 "עטניא ךיוא רימ ןעניפעג (ס ע ניּפ ןפּורעגנָא יז טרעװ טרָא

 .ןלעװק-װיכרַא יד ןיא תועידי עטנַאסער

 ןיא זיא ה"י ןט19 ןּופ ןרָאי רעקילדנעצ עטשרע יד ןיא

 ּבילּוצ טַארטסיגַאמ ןּוא ןדיי יד ןשיװצ ףמאק 8 ןראוועג טריפעג ענליוװ

 ,םינומדק ןּופ טָאטש ןיא טריטסיזקע טָאה סטָאװ ,טָאּברַאפ םעד

 ןופ ןריפ סָאװ ,ןסַאג יד ןיא ןענױאװ טשינ ןרָאמ ןדײ זַא

 ןסאג עקימציא יד .ה .ד) ץאלּפ:ערדעטַאק ןזיּב םָארּבָארטסָא

 רעקָארט .ןּופ ןּוא (סאג-סָאלש ןּוא עטיײרּב ,רעמָארּבָארטסָא

 .ינימָאד ,רעקָארט ןסַאג יד טציא) רעטסיולק-ןאי ןזיּב רעיױט

 םענּופ ןרָאי:המּוהמ יד ןיא ןּבָאה ןדײ יד .6(סאג-ןַאי ןּוא רענַאק

 ענעטָאּברַאפ יד ןיא ןּפַאכּוצנײרַא ךיז ןזיװשּב ה"י ןט18 ףוס

 טרַאּפשעגנַײא ךיז טָאה םארטסינַאמ רעד ןּוא ?ןסַאגײטּפױה,

 רעדּורּב ןַײז טימ ןעמַאזּוצ זיא ןאמײה ןָאמָאלַאפ 4

 טמַאטשעג ןּבָאה ײז .1799 רָאי ןיא ענליװ ןייק ןעמּוקעגנָא סּוקֹרצמ

 .םעדײא טעצישָאּבײל רײד ןרָאװעג ןָאמָאלַאס זיא 1802 ןיא .ןסײרּפ ןּוּפ

 ,?ןשטַײד , ,ןרָאטַאלימיסַא ענעסיּברַאפ רעּבָא ,םלהחוס עקיטכיט ,סנַאמײה יד

 ןּוא טּבעלעגפיונוצ טשינ ךיז הביבס רעשידײ רענליװ ףעד טימ ןּבָאה

 ַא ןּוא רעטשרע רעד ,בנא -- ןַאמײה ןָאמָאלַאס טָאה 1826 רָאי ןיא

 טדנעװעג ךיז -- עטיל ןיא ריקנַאּב רעקיצנײא ףהעד ךיוא טײצ עגנַאל

 עלַא ןדמשּפָא לָאז ןעמ זַא עירָאטסיסנָאק רעשינַארעטּול רענליװ רעד וצ

 טלָאמעד -- טקיד ענעּב) ןּוז ןַײא ןּוא רעטכעט ליפ :רעדניק ענייז

 רעּבָא ןּבָאה יּברעד ,(טעטיסרעװינּוא רענליװ ןּופ ןיצידעמ טנעדופס

 ןינע רעד .ןדיי ןּבַײלּברַאפ טלָאװעג ןַײלַא ענעלעה יורפ ןַײז טימ ןַאמײה

 ,גרּוּברעטעּפ ןיא *,רעטסנעפ עכיוה , רָאג יד ןיא שזַא טרַאּפשעגנָא סָאה

 ןּוא ,גנּולדנַאה ענדָאמ סנַאמײה ןײטשרַאפ טגָאקעג טשינ טָאה ןעמ גאװ

 -רַאפ רָאטַאנרעּבוגילַארענעג רענליװ ןכרּוד זיא רַאצ ןּופ שטנואוו ןטיוּל

 הימ רעכלעװ ןּופ ,השירדו הריקח עכעליורטרַאפ ַא ןרָאװעג טגדרָא

 842 .צסַאמ ,.בּוג .נעג רענליװ ןּופ ויכרַא) תועידי יד סױרַא ןעמענ
 .(1826 רָאי ןּופ

 רָאי ןיא ?עיזיװער, רעטסקעז רעד ןּופ ?סעקזַאקס, יד טול
 ,,ןילרעצ ןּופ ןעמּוקעג, ןַאמײה ןָאמָאלַאס רָאי םענעי ןיא זיא 3
 -רעּב ןּופ ןעמּוקעג, ךיוא ,סּוקרַאמ רעדּורּב ןַײז ,רָאי 232 ןעװעג טלַא
 .רָאי 29 -- ןאמַײה עגעלעה ןּוא ,רָאי 31 -- ןיל

 עּבַאנסױא רעװעשרַאװ רעד ןּופ ןטנַארעמּונערּפ יד ןשיװצ ,כגא
 ךיז טניפעג ןרָאי רעקיסַײרד יד ןיא רּואיִּב סנָאסלעדנעמ טימ שמּוח ןּופ
 ."ןַאמײה םייח ר'ב !סּוקרַאמ} יכדרמ 'ר,; ךיוא

 רענליװ ןּופ װיכרא 2 :
 ןּופ זַאקּוא םעד ןגעװ ןינע רעד :1816 רָאי ןּופ 222 .צסַאפ ,רָאט
 ןיא ןעניואװ ױצ ןדי רַאפ טָאּברַאפ םעד ענונּב טַאנעס ןקידנריגער
 עכעלטסירק ךיז יײּב ןטלַאה ןּוא ענליװ טָאטש רעד ןּופ ןסַאג ײװצ
 רעּבמעװָאנ ןט20 םּוצ ךיז טיצַאּב ןינע םענּופ ּביױהגנָא רעד ;*םיתרשמ
 .ןטנעמּוקָאד רעטרעדנּוה טלַאהטנַא דנַאּב רעד .6

 ןעניואוו ּוצ ןדיי ראפ טָאּבראפ רעד. ,װָאנּבוד .ש ךיוא ל"גפ
 .ָאד ,| .ּב .עיָאטישזערעּפ , ןיא (שיסּור) 'ענליװ ןּופ ןטַאג-טּפיױה יד ןיא
 ,9--7 ,זז ,גנּולײטּפָא-ןטנצמּוק

 ןקעטָאילביּב ןֹוא ןוויכרט רענליו ןּופ

 -אנרעּבּוג-לַארענעג

 לחס

 טָאה מַארטסיגַאמ םעד דצמ ,ןײז חלשמ ןענַאד ןּופ ײז אקחד
 רעקיזָאדרעד .שטיװעקנַאדז טאקָאװדַא רעד ןינע םעד טריפעג
 .ע-ּב-ָאטעג עשיריי יד ןגעק עינַאּפמַאק יד טָאה שטיװעקנַאדז
 ינימה לּכ טימ ןּוא טײקנסיּברַאפ רעסיורג ַא טימ טריפעג רעכ
 .לַארענעג םעד ןלעטשּוצ טליופעג טשינ ךיז טָאה רע ,ןעלמימ
 ןעניואװ סָאװ ,ןדיײ יד ןּופ המישר עכעלריפסיוא א רָאטַאנרעּבּוג
 םענײא רעדעי ןגעװ ןעגנױײװנָא עיונעג םימ ,ָאמעגל ץוחמ

 ,רעדנּוזַאּב
 .סױא עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא םעד ּבילּוצ

 ןרילָארטנָאקכָאנ טפרַאדעג םָאה עכלעװ ,עיסימָאק-גנּושרָאּפ

 ןענײז רעשרָאפסױא יד .םרָא ןפוא תועידי סעשטיװעקנַאדז
 ןט29 םעד ןּוא רעזײה ענעזװעגנָא יד רעּביא ןעגנַאנעג עקאט
 "?טסָאמָאדעװ, א טלעטשענּוצ ײז ןּבָאה 1821 רעּבמעצעד

 ןיא רָאּפ ןגײל ײז סָאװ ןּוא ןדײ ?עקידניז, עלַא ןּופ (המישר)

 ,(ברימ ןעניפעג המישר רעקיזָאדרעד ןיא ,לַאפ ןרעדנּוזַאּב ןדעי

 ײמָאד גָאר ,אװָארעיעמ יורּפ רעד ןּופ 429 רעמּונ זיױה ןיא זַא
 תוחּפשמ עשידײ סקעז שזא ןעניואװ ,סאג:רעזעלג ןּוא רענַאקינ
 טמענרַאפ סָאװ ,סעניּפ םיכַאָאא די רעדק -- ײז ןשיװצ ןוא
 עיסימָאק יד ."ןכַאז ערעדנא ןּוא ןרעדעפ ,קַאל ןכַאמ טימ ךיז
 סָאװ ,ףיורעד קידנקּוק טשינ זא ,גנונימ ריא טגָאזעגסױרַא טָאה
 ןשידײ םּוצ םרעהעג סאג-רעזעלג יד ןּוא זיוה-לקניװ ַא זיא סָאד
 ןעניואװ טשינ טרָאד תוחּפשמ עשידײ 6 יד רעּבָא ןרָאט ,ָאטעג
 ּוצ סַאג רענַאקינימָאד ּוצ ךיז ןעניפעג תוריד ערעײז תמחמ
 -רַאפ טװמעג תוריד ערעײז עקַאט ןּבָאה תוחּפשמ עשידי ףניפ

 טלָאװעג טשינ רעּבָא ךיז טָאה ,סעניּפ ,רעטסקעז רעד ; ןזָאל
 -ניא ענערײשרַאּפ ןיא ןעװעג לדּתשמ ךיז טָאה ןּוא ןּבענרעטנּוא
 "רעד 1828 ןיא טָאה רע סָאװ ,השקּב א ןיא טָא ןוא ,ןצנַאטס

 םיא לָאז ןעמ זא ,רָאטאנרעּבּוג ןליויצ רענליװ םעד טגנַאל

 ןגעװ ןָא רע טיג ,6הריד רעקיטציאזיּב ןייז ןיא ןזָאלרעּביא
 רָאי ןיא ןּוא גרעּבסנינעק ןיא ןרָאװעג ןרױּבעג זיא רע זַא ,ךיז

 טצעזַאּב ָאד ךיז טָאה ,ענליװ ןײק ןעמּוקעגנָא רע זיא 4

 ןרעדעפ רעגרוּבמַאה ןּוא קַאל ןכאמ ןּופ הנויח ןיײז טיצ ןּוא
 .אװָארעיעמ רעד ןּופ זױה ןיא רע םניואװ רדסּכ רָאי 28 ןיוש
 ּוקַא םלַא סעלעטש ןעמענרַאּפ סָאװ ,רעטכעט ײװצ טָאה רע
 ןיא ערעדנַא יד ןּוא ַאגָאדַאל ןיא ענײא ,דזעױא ןיא סעקרעש

 א ןעמּוקַאּב ןױש טָאה רעטכָאמ עטירד יד ;טאששּבָאקַאי
 ןירערע'ל ַא ףױא ןעמאזקע םעד ןּבענּוצּפָא שינעּבױלרעד
 ןיא ןירערעל רעשידײ ַא ןגעװ העידי עט שרע יד זיא סָאד)

 ,בג 194 .ז ,ןטרָאד 63

 -עג ןיוש ןענַײז 1828 ןיא ,בנא .285 -- 284 .לֹּב ,ןטרָאד 4

 ןרעסיוא טניואװעג ןּבָאה סָאװ ,ןדי ריפ זױלג ןּבילּבעגרעציא טָאה

 רחוס רעד רעדּורּב ןײז (ב ,ןַאמײה ןָאמָאלַאס ריקנַאּב רעד (א :ָאטעג

 (ןושרג) ןַאמרעה רעסיװעג ַא (ד ןּוא ,סעניּפ םיכַאָאי (ג ,ןַאמײה סּוקרַאמ

 -טסניק|} ןכַאמ טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,די רעשידנעלסיוא א ,סומעל

 -ןעמּולּב סלַא טנכײצַאּב רע טרעװ רעטרצ ערעדנַא ןיא ; *ןעמולּב ןעכעל

 תושקּב טכַאמ רעד טגנַאלרעד ןּבָאה ריפ עלַא .(244 .לב) טנַאקירּבַאפ

 יד ןיא ןדײ ?עשטייד  עטעדליּבעג-ךעלטלעװ טלַא ײז ןזָאלרעּביא ןגעװ

 .ָאטצק ןרעסיוא תוריד



 ןקעטָאילּביּב ןּוא ןויכרַא רענליוו ןּוֿפ לו

 -ַאנמיג רענליװ ןּופ סאלק ןטפניפ ןיא םנרעל ןּוז ַא ןוא (עמיל

 ןימולחל, םישּוּבלמ טגָארט רע זַא ,סעניּפ ןָא טיג רעטײװ ,עיז

 לָאז רעטלע רעד ףױא זַא ,טעּב ןוא ,"גהנמ ןשידײ ןטיול טינ
 -- .הריד רעקיררעירפ רעד ןיא ןעניואװ ןזָאלױעּביא םיא ןעמ

 ןלַאירעטַאמ עלא קידנקישרעּבירא ,רָאטַאנרעּבּוג רעליוויצ רעד

 ("רָאטַאנרעּבּוג רעשירעשילימ,) רָאטַאנרעּבּוג - לַארענעג םּוצ

 לָאז ןעמ זַא ,טגײלעגרָאּפ ךיז ןּופ טָאה ,וָאקַאסרָאק-יקסמיר
 -ףוס זיא סָאװ ,ןּבעגסױרַא ָאי שינעּבױלרעד אזא ןסעניּפ
 .טנצקאּ טשינ זנּוא זיא ןסעניּפ טימ ןרָאװעג ףוס-לּכ

 להק רענליװ םּוצ טעטיסרעוינּוא ןופ גנודנעװ עטײװצ ַא

 ןלארעטאמ םלהק ןשיװצ ךיז טניפעג ןינע ןכעלנע ןַא ןיא

 ,םָארּפ טעטלוקאפ ןשיניצידעמ ןּופ ןַאקעד רעד .1824 רֶאי ןּופ

 עג רָאי םענעי ןּופ ינּי ןט13 םעד ךיז טָאה יקסײַאנאימ .מ

 (6200612 גרוּבזירק לחר רעסיװעג ַא ןגעװ (1 להק םּוצ טדנעװ

 "ּוקִא ןּופ סרּוק םעד טקידנעעג ןיֹוש טָאה, סָאװ 16168ט0')

 יז ,"םעטיסרעזינּוא ןבעלרעסײק רענליװ ןיא .םידומיל-עירעש

 ןעמּוקַאּב ןּוא סענעמַאזקע עלַא ןטלַאהעגסױא ךיוא ןיוש טָאה

 ּפיוא ךיז טּפּוררַאּפ ןאקעד רעֶד .עקרעשוקַא א ןּופ לטיט םעד

 ךָאנ ףרַאד יז ןכלעװ םױל ,1810 ילּי ןט15 ןּופ ץצזעג

 רעטישילעַארזיא ןּופ זיא יז יה תויה ןּוא ,העּובש ַא ןּבעגּפָא

 רעד .ןקיטעטשַאּב ןּוא ןריפכרּודַא םָאד להק םעד רע טעּב ,?הנומא

 יטָאטש ןופ שמש םּוצ טקישעגּפָא ןיטנעװלָאסּבַא יד טָאה להק

 טקישעגּוצ טָאה רעקיזָאדרעד יװ םעדכָאנ טשרע ןּוא ,לּוׁש
 טפירשרעטנוא ַא טימ (שילױּפ ןיא) גנודלעמ א להק םּוצ
 100188 1056160102 5. א. |52401מ/6 168מג:ע) 04

 160511600 ,לּוש רעסױרג רעד ןיא ןריואװשעג טָאה יז זַא

 .2 שינעגײצ ענעטעּבעג יד ןּבגעגסױרַא להק טָאה
 ,סעקרעשּוקא עטשידײ ערעדנא ןגעװ תועידי

 -עג ןעמ ןעק ,טעטיסרעוויניא רענליװ םיײּב לּוש יד טקידנעעג
 .ןלעװק עשילַאװיכרַא טשינ ןיא ךיוא ןעניפ

 ןגעװ לכיּב ןרעלּוּפָאפ ןופ ןירָאטױא יִד זיא ב"צ ױזַא

 .ּומ עבעלקילג ידע רעדניק ןעיצרעד ןּוא ןּבָאה ןופ ענעיגיה
 ןיטנעװלָאסּבַא א ךױא ,טנַאלרעּב הכלמ ,(21836) "רעט

 ןבָאה סָאװ
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 .151 ,ןטרָאד 2

 (ענערהַאטרע) צטינעג ענײא רעדָא רעטּומ עכילקילג יד (2

 ז"צקת אנליװ ,ןעגאּבנעלַא ןודאה ל"ע רקּבתנ ,רפטטימ ריפ ןיױרערהעל

 -ּביּב-טעטיסרעוויניא רענליו ןיא ךיז טניפעג רַאלּפמעזקע ןַא ,"(1836)

 ויא ןירָאטױא יד זַא ,ןּבעגעגנָא זיא טסקעט.רעש ןשיסּור ןיא ,קעטָאיל

 .ַאקַא רעשינרּוריכ.שיניצידעמ רענליװ רעד ךרּוד ןרָאװעג טריגעליווירפ

 םעדכָאנ ,1832 ןיא ןרָאװעג טנפעעג ,טנַאקַאּב יװ ,זיא עכלעװ ,עימעד

 לַײטנָא ןּבילוצ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא טעטיסרעװינּוא רענליװ רעד יװ

 ,1831 - 1830 ןּופ דנַאטשפיױא ןשיליוּפ ןיא ןטנעדּוטס יד ןּופ

 עגליװ ,"ןירטזעל יד ןּוא רּוטַארעטיל עשידיי יד.) רעגינ .ש

 ,ןָא קיטכיר טשינ טיג ("סקנּפ. ןייז ןּופ גּוצּפָאײטארַאּפטס ,79 .ז ,9
 ,(1836 טאטשנָא) 1827 ענליװ ןיא טקּורדעג זיא =רעטּומ עכילקילג יד. זַא

 רעד ןּופ ןטנַארעמּונערּפ רעגליװ יד ןשיװצ ןַאְרַאפ זיא בגא
 -- .דנַאלרעּב ףסוי 'ה, רענײא  עּבַאנסױא - רּואיֹב רעװעשרַאװ
 ? רעטָאפ ַא סעטרּבחמ רעד רשפא
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 םענופ ןעעז ּוצ זיא סע יװ ,לּוש-עירעשּוקַא רענליװ רעד ןּופ

 :עה ...רעטומ עכילקילג יד, :לכיּב םּוצ טַאלּבירעש ןטיײװצ

 ןעשינליוו רעד אקרעשּוקַא עטריּבָארּפַא רעד ןּופ ןעּבעגעגסיױר

 ."ןרעטשנעװעל ענרהַָאּבעג טנאלרעּב הּכלמ עימעדַאקַא
 .נעעג ףיא ּפָאה סָאװ ,הרש ,עקרעשּוקא ערעדנא ןא

 ןמּוג םּוצ טנָאמרעד טרעה ,ליש-עירעשּוקא רענליװ יד טקיד

 :עגנָא טָאה רע סָאװ ,המדקה רעד ןיא רָאדנָאיל ּבײל ןּופ

 יזיוצנַארפ רעד ןּופ ךּוּבנרעל סשריה ןױז ןײז ּוצ (1826) ןּבירש

 -רָאשּוקַא עטרינעמאזקע עסיװעג ענײא :ךארפש רעש

 טסּואװעּב עכלעוו ,ןירעניואוונייא ןּוא עימעדאקא רענליװ ןופ עק

 טָאה יז ,(6*טסנּוק ןערהיא ןיא טאה ןעזיוורע ליפ רעײז ןּוא זיא

 ןּופ רּבתמ םעד ,שריה ןּוז ןייז ףיוא העּפשה עסיורג ַא טאהעג

 -עג ענעדעישראפ ּוצ , םיא טָאה ןּוא ,?ןכערּפשענ, עשיזיוצנַארפ יד -

 "יזָאדרעד קנצדַא .?טכַארּבעג ןעטטיז עטוג ןּוא טיײקמאזרהעל

 ןיא ןשיזיוצנארפ} עכַארּפש רעזיד ןיא , טָאה סָאװ ,הרש רעק
 סנּוז ןייז ןרָאװעג טקּורדעגּפָא זיא ,"טיּברַאעג ליפ דנעגוי רהיא
 .ןרָאדנַאיל ּבײל ןּופ גנורעכיזהַאפ רעד טױל ,לכיּב

 עטרירַאּב יד סױא טשינ ןּפעש תועידי עטכארּבעג יד
 ןופפ ןלַאירעטַאמ-װיכרַא עשלהק יד ןופ טײהּפאנק יד :עמעט
 8 רַאפ ,ןרָאװעג ןענופעג זיא לײט ַַא רָאנ עכלעװ

 -ריפסיוא ןעלדנַאהַאּב ּוצ טשינ טּבױלרעד רעדײל (טלעפ ןרָאי ךס

 םע .עטיל ןיא ןדײ ײּב גנּורליּב-ןעיױרפ ןּופ עגַארּפ יד רעכעל

 ןעירפ עשידי לָאצ יד זַא ,ָאמשינ קפס םּוש ןײק רעּבָא .זיא
 .עג ןיא טעמיסרעװינוא רענליװ םיײּב לּוׁש-עירעשּוקַא רעד ןיא

 .(5 רעסערג דנטײדַאּב ןעװ

 טעג

 שריה רעטָאפ ןייז ןּוא ָאקשטַאלק ןַאילּדי

 טסיצילּבוּפ ,רעלעטשטּפירש רעשילוּפ רעטסואחאּכ רעה

 יַאּב יװ ,זיא ָאקשטַאלק (ּבייל-הרוהי) ןַאילּוי רעקיטילָאּפ ןּוא
 -עעזעגנָא ןא ןופ טמַאטשעג טָאה ןּוא רענליװ א ןעװעג ,טנַאק

 ףא רע) םיליּכשמ עקיטרָא יד ,החּפשמ רעשיליוּפ-שידײ רענ

 (דימלּת 8 סניפ ףסוילאומש ןּוא םשּואװירט יכדרמ ןעװעג

 רַאפ ןיוש טָאה סָאװ ,דניקרעדנּואװ םעד ןעלדוי ףיוא ןּבָאה

 ןּוא שיאערּבעה ןיא עזָארּפ ןּוא םיריש ןּבירשעג הוצמ-.רּב רעד

 יד ןּופ רּבחמ רעד .ןעגנּונעּפָאה עסיורג רָאנ טגײלעג ,שיליוּפ

 ןּוא קילָאטַאק רעסײה רעקידרעטעּפש רעד ,"ןטנװָא רעצנערָאלּפ

 *עפָאה עקיזָאדיד רעּבָא טָאה ָאקשטַאלק טָאירטַאּפ רעשיליופ

 .טכעלקריװרַאפ טשינ ןעגנונ

 םסיורעה ,טסַאפעג ץרּוק שטײד=שעדיא זײצנַארפ ךעדּפשעג 4

 .1826 ענליװ ,=ראדנאיל ּבַײל ר"ב שריה ןּופ ןעּבצגעג

 *תימשנ עשידײ, ענײז ןּופ דנאּב ןטשרע ןיא ןיװטיל .א 6

 זֹּוא טלײצרעד =עשלַארענעג יד רּתסאע לטיּפַאק ןיא (1916 קרָאי-וינ)

 ןּופ ןירעליש רעשידַיי ַא ךָאנ ןגעװ םרָאפ רעשיטסירטעלעּב-ּבלַאה ַא ןיא

 עקיזָאדיד .טעטיסרעװינּוא רענליװ ןקילָאמַא םײּב לּוש-עירעשױקַא רעד

 .ענליװ-טלַא ןּופ ּפיט רעטנַאטערעטניאַא ,ןיקלּוקניק רּתסא -- יורפ

 .עיצולַאװער רעשיסּור רעד ברע רעטלע ןפיט ןיא ןּברָאטשעג זיא



73 

 יװ םעמּכ זנּוא ײּב ךיז ןעמ טָאה ןָאקשמַאלק ןטילּוי טימ
 רעװַאקישט ַא טימ יװ רעכיג זיא-ָאי ּביוא ןּוא ,ןעמונרַאפ טשינ
 ןּביג סע יװ ןּוא ,?ןדײ ןופ קעװַא זיא רע ,תמא .(:גנונײשרעד
 םיא ןּבָאה עכלעװ ,רעלעטשטפירש עשילױּפ ערעמלע רעּביא

 -השעמ ןטלַאהעג ּוליִפַא ךיז רע טָאה ,עקָארק ןיא טנעקעג
 טרָאפ ָאקשטאלק רעּבָא ךָאד זיא ףוס-לּכףוס .ץישטכַאילש
 ענליװ ןיא סָאג רעשטײד רעד ןּופ דניקרעדנּואװ סָאד ןעװעג
 ןיא טלעװהלּכשה רעד ןּופ גנונײשרעד עלַאנעמָאנעפ ַא ןּוא
 .רַאטש ַא טכַאמעג וּתעִשּב טָאה גנונישרעד ןײז .מײצ רענעי
 ךָאד ןענײז ,ןָאזנעּבעל ףסוי-הכימ רעטעּפש ּוליּפא יװ ,קּורדנײא ןרעק
 ,לשמל ,יװ ,םיליּכשמ עטוורּפעגסױא ןוא ענערַאפרע ,ערעמלע

 .שטטלק רעניײלק רעד זַא ,רעכיז ןעװעג ,גרּוּבצניג ןרהא-יכדרמ
 םעװ ןּוא טנײשעגפיוא טָאח סָאװ ,ןרעטש רעסױרג א זיא ָאק
 ,גנוגעװַאּבהלּכשה ןּוא רּוטַארעטיל עשיאערּבעה יד ןטכײלַאּב

 .רַאפ זנּוא רַאפ זיא לדנאװ-סנּבעל רעקידריװקרעמ סָאקשטַאלק
 לסילש םעד ןּוא גָאט ןקיטנײה ןזיּב שינעטער עשיגָאלָאכיסּפ א ןּבילג
 ןעמ טָאה המשנ רעשירײ רעכעלרעדנּואװ רעקיזָאדרעד ּוצ
 עשיליוּפ ענײז טשינ םרעדנוזַאּב ןוא ,רענײק .ןענופעג טשינ ךָאנ
 ףױרעד ךיז טָאה ,קיזע ה ןוא יקסלָאנרַאט ןפַארנָאיּב
 ,ןמסָאמרַאפ טשינ ּוליִּפַא

 .שרע סָאקשטאלק ןגעװ ןציטָאנ עשיּפַאדגָאילּביּב-ָאיּב יד ּוצ
 .נערּב רימ סָאװ ,ןרָאיײרעדניק יד ןיא טירט עשירַארעטיל יט
 לסיּב 8 ןייז ףיסומ ָאד ךָאנ רימ ןליװ ,(3 טרָא רעדנא ןַא ןיא ןעג
 םײרּפשעצ ןענײז סָאװ ,ָאקטטַאלק החפשמ רעד ןגעװ תועירי
 -שטאלק ןלעװ ײז ,טײצ רענעי ןּופ רוטַארעטיל-הלּכשה רעד ןיא
 .ןעמּוק ץּונּוצ רעכיז ףַארגָאיּב סָאק

 סָאד .ןליוּפ ןּופ טמַאטשעג טָאה ָאקשטַאלק עילימַאפ יד
 ןיא זיא סע יװ ,רוקמ ןטּבױלנַאּב אזא ןּופ ריואװעג רימ ןרעװ
 ןיא .סָאקשטַאלק יד ײּב תיּבןּב א ,ןיפ ףסויילאומש לַאפ םעד
 שריה רעטאפ סנַאילּי ןגעװ רע טּבײרש (4 "םינמאנל הפש, ןײז

 יד ןיא ןָארטיצ .ל .ש יב עיפַארגָאיּב סָאקשטַאלק טימ 4

 ןיוש ןצּונַאּב ּוצ ךיז רעװש רעדַײל רעקירָאטסיה םעד זיא *םידמּושמ,

 -ַאמ,ןלעװק רעד ןּבעגעגנָא דימת טינ טרָאד זיא סע סָאװ ,רַאפרעד

 .לַאירעט

 1919 רָאי ןיא טָאה טַאר.טָאטש רענליװ רעד תעשּב ,גנַא (2

 רעגליו עסיורג ןּופ ןעמָאנ ןפיוא ןסַאג עקינײא ןפּורּוצנָא ןסָאלשַאּב

 ןושַארטס והיתּתמ ,ןואג רענליװ רעד ב"ײצ יװ ,ןטײקכעלנעזרעּפ עשידיי

 ,טגײלעגרָאפ רענעמטַאר עשילּפ יד ןּבָאה ,ןיפ ףסוי-לאומש ןוא

 -רצד .ןעמָאנ סָאקשטַאלק ןגָארט לָאז ָאטעג ןיא ןסַאג יד ןופ ענײא זַא

 ןּופ ןעמיטש יד ןגעק ןרָאװעג ןעמּונעגנָא ןיא סּולשַאּב רעקיזָאד

 ענליװ ןיא טציא ןָא ךיז טפּור סַאג-אקשטַאלק .רענעמטַאר עשיד" יד

 לעלַארַאּפ ןּוא ןשיװצ טפיול סָאװ ,סַאג רעװעקטַאי רעקילָאמַא לײט רעד

 ,עטירּב ןּוא צשידַײ ןסאג יד

 -בעה רעד ןיא ןעגנוצעזרעּביא-שטיװעקצימ, ,ןָאק .ּפ ל"גפ 6

 ,ן 3 2:6618 1ןססע ןיא (שילױּפ) *רּוטַארעטיל רעשידײ ןּוא רעשיאער
 ,1927 עגליװ

 -ךּוּב רערעדנּוזַאּב ַא ןיא ךיוא ,665 .ז 1819 "למרכה , ןיא (4
 ,טבַאגסיוט

 74 ןקעטָאילּביּב ןֹּוא ןוויכרַא רענליװ ןֹוּפ

 תחּפשממ ןילוּפ ץדא דילי .,,'ר םכחה דבכנה ריבגַה,--ָאקשטאלק
 *ביח א ןיפ .י .ש זיא ללכּב ."הלּכשהה יבהואו םימכח ,םיריבג

 ןרָאװעג זיא רע .6ףַארגָאיּב סָאקשטַאלק ראפ רוקמ רעקיט
 םעדכָאנ ,1838 רעמּױז ָאקשטאלק םענײלק םיּב רערעליזיוה א

 יכררמ ררושמ ןּוא ליּכשמ רעד ,רערעל רעקידרעירפ רעד יװ
 יד ץָאלרַאפ מװמעג טײהקנארק ןיז ּבילּוצ טָאה ,שּואווירט

 א ןגעװ יװ ,ןָאקשטַאלק שריה ןגעװ טּבײרש ןיפ ,י .ש .טָאטש
 גנוניואה ןיז .םרָאװ ןּופ ןיז ןטסעּב ןיא טסײגײרּפ ןּוא ליּבכשמ

 ןפָא ןעװעג ןענײז םירפס-הלּכשה טימ קעטָאילּביּב עכײר ןּוא
 רעּומ-ללּכ א ןעװעג ךיא זיא רע ,ןסיװ ןכּוז סָאװ ,עלַא רַאפ
 סָאװ ,ףיורעד קידנקּוק טשינ .וימאיציניא ןּוא עיגרענע ליפ טימ
 סָאד ןּוא ,"רענילרעּב, ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה טָאטש יד
 םיא ןעמ טָאה-.טרָאװ-לדיז עטסגרע סָאד ןעװעג טלָאמעד זיא
 םיג ןקורדנײא ענעגײא ןּופ ךמס ןפױא ,(6טצעשעג רעײז ךָאד
 סָאקשטַאלק ןּופ דליּב א ,ןראומעמ ענַײז ןיא סרעדנוזַאּב ,,ןיפ זנּוא
 .רעד זיא רימלּת ןײז רעכלעװ ןיא ,הביבס רעד ןּופ ןּוא זיוה
 ,ןרָאװעג ןגיוצ

 רעטײרּב ַא םימ שטנעמ ַא ןעװעג זיא ָאקשטַאלק שריה
 עטשרע יד ןּופ טנארעמּונערּפ סלַא טּפָא םיא ןפערט רימ .טנַאה
 -עמּונערּפ יד ןשיװצ רע טרירוניפ ב3"צ ױזַא .םירפס:הלּכשה
 "לארשיב הדועת} ןּופ עּבַאגסױא רעטשרע סל"ביר ןּופ ןטנַאר
 ענליװ) "המכח:ידסומ , םיקסמינָאלס גילעז:םיײח ןּוא (1828 ענליוו)

 ןשיװצ ןעװעג ךיוא זיא רע ,ןרַאלּפמעזקע ײרד עצנַאג ףיוא -- (4
 ּוצ ןעמּוקעג טױט סגרוּבצניג ןרהא-יכדרמ ךָאנ ןענײז סָאװ ,יד
 -רָאטשרַאפ םעד ײנספיוא ןּבעגּוצסױרַא ידּכ הנמלא רעד ףליה

 "םינמאנל הפש , סניפ ןיא ךיוא עז ןָא;שכַאלק שריה ןגעװ (5
 רערעל סָאקשטַאלק ןגעװ ;672 ןּוא 671 ,662 .וז ,1879 *למרּכה , ןיא
 רוד , ןרָאומעמ סניפ ןענַײז רעקיטכיװ ךָאנ .664 טרָאד -- שואװירט
 יד סרעדנּױזַאּב ,1879 "למרכה , ןיא טקּורדעג ךיז ןָּאה סָאװ ,?וישרודו
 , =עג סיוא טזייוש טָאה ןיפ .(45 - 467 .ח) אַש ןוא ;אוׂש ךעלטיפַאק

 ןרעױדַאּב םּוצ .ןָאקשטַאלק לדּוי ןגעװ ךעלריפסיוא ןבײרש ּוצ הצדב טַאה
 טָאװ ?2למרכה, רעד לַײװ) ןרָאװעג ןסירעגרעציא ןרַאּומעמ יד ןעגייז
 ,נָא טַאהעג טשרע טָאה רע ּױאװ ,טרָאד דָארג (ןײגסױרַא טרעהעגפיוא
 .דימלּת ןעכעלנײװעגרעסיױוא ןיז ןגעװ ןלײצרעד ּהצ ןּביוהעג

 ןופ רעדנירג יד ןּופ רענײא ןעװעג זיא ָאקשטַאלק שריה (6

 טָאה ָאקשטַאלק תצשּב .1841 רָאי ןיא לוש רעקיסַאלק"ײרד רענליו רעד

 רָאטקעּפסניא ַא ןופ ?טעברַא עקילײה יד ןעלסקַא ענייז ףיוא ןעמּונעג ,,

 8 ןּבירשעגנָא םיא דובּכל דניקלַאז המלש טָאה ,לוש רעקיזָאדרעד ןיא

 ױצ .(45 --- 44 .וז ,1842 ענליװ ,?המלשל םיריש/;) ריש ןלעיצעּפס

 ןקיזָאד םּוצ הרעה יד ןָא ךיז רעהצג טײקיטעט רעשיּפָארטנַאליפ סָאקשטַאלק

 ןיא טעּברַא סָאקשטַאלק ןגעװ טלײצרעד דניקלַאז רעכלעװ ןיא ,ריש

 -ָאד ןײז ראפ .ערעלָאכ יד טשרעהעג טָאה ענליװ ןיא ןעװ ,1831 רָאי

 א גנוריגער רעשיסּור רעד ןּופ ןעמוקַאּב רע טָאה טעּברַא-ספליה רעקיז

 טגָאמרעד ?ּוש רעד ןיא טײקיטעט סָאקשטַאלק ןגעװ .לַאדעמ םענעדלָאג

 "תמלש -לֹוקע םיריש גנולמַאז רעטײװצ ןַײז ןיא דניקלַאז רעקיּבלעזרעד

 .הרעה רעד ןיא ,60 .ז ,1858 עגליװ

 -ליװ רעד ןּופ יאגג ןעװעג ָאקשטַאלק שריה זיא 1828 רָאי ןיא
 / ,(61 .לג ,25 ,ּב .העסת. 14808/תס) תיגה-קדב ק"ח רעג
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 םעד ןּופ םיליּכשמ עקיטלָאמעד יד דצמ תולעפתה יד
 גולמאז רעד ןיא .רעשל ןיא ןעװעג זיא ָאקשמאלק םענײלק
 דניקלַאז ןטלז-המלש ליּכשמ רענליװ םענּופ "המלשל םירישפ
 -ּואװ ןשיליּכשמ םעד דובּכל םיריש ײרד שזא רימ ןעניפעג

 :לטיט םעד טגָארט (55--54 .ז) ריש רעטשרע רעד .,דניקרעד
 'המכ ,עדונ ץילמ ,עדמלו הרותל ראופמ ,ליכשמ םלע ללהמ,

 תישאר הנש ב"י ןב רואל ואיצוהב אקצאלק הדוהי ףסװי
 14סןג -- ינּברק תישאר םשב ינאלופ ןושלב ותצילמ

 ַא ןיא ןָא ךיז טּבױה אּפּוג ריש רעד -- 216105224 0212",

 רעטירד רעד ןיא ןּוא ?!ךר רענ ,הרוע, ןָאט ןקידהצילמ ןכיוה
 םימעה תרבד, :;סָאטַאּפ ןיא ררושמ רעד ךיז טײגרַאפ עפָארטס
 --התע ןכ אל יכ ,ונברקב בשויה בקעי ןטק יכ ,תולג ונמ הפ
 -ָאדרעד זַא ,רּבחמ רעד טּבײרש הרעה ַא ןיא ,! תודעה הֵתֹא
 טבירעג א ןּופ גנּוצעזרעּביא עײרפ ַא זיא ריש רעשיאערּבעה רעקיז
 טסַאפרַאפ טָאה רע סָאװ ,ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא
 יא (57--55 .ח) ריש רעטײװצ רעד .ןעלדּוי דובּכל וּתעשּב

 ,הוצמ=רּב ןיז ּוצ ָאקשטַאלק םענײלק םעד דובכל ןּבירשעגנָא
 םָאװ ,הּביס רעד ּבילּוצ ריש רעטירד רעד זיא טנאסערעטניא
 ןוש טָאה ָאקשטַאלק רענײלק רעד .ןעװעג םרוג םיא טָאה
 ןיז ףיױא .ןליפש-לדיפ ןענרעל ּוצ קשח סיֹורג טאהעג גנַאל
 יד ןּופ ןיזיּב םעניא רעטאפ רעד טאה .הוצמ -רֹּב
 .ןּב ןטריטנַאלַאט ןײז ןליּפש ןענרעל ןזָאל ּוצ טגָאזעגּוצ טסעג
 -עג רעד דובּכל ןּבירשעגנָא דניקלַאז טָאה ןגרָאמ ףיוא .דיחי
 ..(59--58 .ז) ריש א שינעעש

 יד זיא םיריש סדניקלאז יװ שיטסירעטקַארַאכ רעמ ךָאנ
 טשינ ןּבירשעג ןעלדּוי ןגעװ טָאה סע סָאװ ,עוָארּפ ןיא ּביול
 .מצעבו ודובכב גרּוּבצניג ןרהא-יכדרמ יװ ,רערענעלק ןײק
 רעד ּוצ ןרָאװעג ןּבענעגּוצ ןענײז סָאװ ,װירּב 20 יד ןשיװצ
 טניפעג ,(1848 ענליוו) *רפס-תירק, ןייז ןּופ עּבכאגסיוא רעטײװצ

 ןעמעװ ,ןעלדוי ּוצ װירּב ַא םגרּוּבצניג (117---116 .ז) ךיוא ךיז
 רעד .'אקצאלק ארוהי ליכשמה יריקי ידידי; טרילּוטיט רע

 טָאה גרּוּבצניג סָאװ ,ךּוּב .סָאקשטַאלק ףיוא הבּושּת ַא זיא װירּב
 ןעגנּופַאש יד טּבױל רע יװ םעד ךָאנ .הנּתמ סלא ןעמּוקאּב
 רשא השודקה וננושל םשב , : ג"אמ טּבײרש ,רּבחמ ןגנּוי םענּופ
 ּוננושל םשב ,תאזה ץראב הלגד אשונו ידועמ הל ינא ןמאנ דבע
 התע ,..הקלח תא תערג אל רשא לע ךכרבמ יננה השודקה
 בלב אלו אטיל ץראב השודקה וננושלל םשה ביטײ יכ יִתעַדְי
 יתיבז רשא ירחא . .,יתועבצא ןיבמ םירפוסה טע תא תינָא זגר
 הרידאו רבע ןושל תרות לידגי רשא ,ירחא אבה תא תוארל
 םירפוסה דובכ תארקל ןוכה ! ידידי ,ןוכה .וילע הבוטה םשה ריכ
 *,.ךל רתעתה רשא

 ,"רפס - תירק

 שריה טימ טעדגַײרּפַאּפ ןעװעג זיא גרּוּבצניג ןרהא*יכדרמ (
 עװַאטימ ןּופ ירּב ַא ןיא .טצעשצנ רעײז םיא טָאה ןּוא ןָאקשטַאלק
 רע טצּב ןעגיוּבנלענעצַאק שריה ליּכשמ רענליװ ןטנַאקַאּב םּוצ (1823)
 טפור טרָא ןטשרע ןפיוא ןּוא םיליּכשמ רענליו יד ןופ רעריפ יד ןסירג
 ,ג"מ ןּוא ז"ל בּתכמ ,ּב"ח ,"ריבדה , עז .ןָאקשטַאלק ןָא רע

 6" ןקעטָאילּביּב ןּוא ןויכרַא רענליוו ןּופ

 רעּבָא זיא ָאטעג ןשידײ רענליװ ןּופ דניקרעדנּואװ סָאד
 ..ןגעװ ערעדנַא ףיוא רָאג קעװַא

 רָאי ןיא "עיזיװער , רעטכַא רעד ןּופ ןלַאירעטַאמ יד ןיא

 ךיז טניפעג (2גנּורעקלעּפַאּב רעשידיי רענליװ רעד ןּופ 4

 ױניפ החפשמ יד .ָאקשטאלק החּפשמ רעד ןּופ ?עקזאקס, ידי
 סָאװ ,דנַאטש-סירחוס ןשידיי רענליװ ןּופ המישר רעד ןיא טריר
 ןמיס ַא זיא סָאד ,לָאצ ןיא ןײלק רעײז ןעװעג טלָאמעד ְךָאנ זיא
 .טײקידװעעזנָא רערעדנּוזַאּב ןּופ

 ;שיסור ןּופ םצעזעגרעּביא ,עקזאקס יד זיא טָא

 ןארַאפ טציא -ידרעירפ רעד תעשּב

 (1816) עיזיװער רעק
 :ןעװעג מלַא

 22 רעמּונ החּפשמ
 :טלַא זיא ןוא

 4 רָאי 6

 9 רענערָאּבעגײנ |(3602635) לרי ןּוז סנרהא ןּב שריה

 רָאי ָאקשטַאלק ןרהא ןב שריה

 42 - האל-עּביוט ּבײװ סנרהא ןב שריה

 ם2טד - .4הרובד רעטכָאט ןײז

 ןּבעגעגּפָא ןעװעג זיא לקיטדַא רעד יװ םעדכָאנ ןיוש
 ַא דַארגנינעל ןּופ טקישעגּוצ ןעמּוקַאּב ךיא ּבָאה קּורד םּוצ
 ללה סָאקשטַאלק יד ןגעװ טּבײרש סע סָאװ ,םעד ןּופ עיּפָאק
 ,5?אנליװ ריע, ןופ דנאּב ןטײװצ ןיא (רעדײנשנײטש) דיגמ חנ

 .12 8-- 11 מ .חז ,542 דנַאּב ,װיכרַא-הכּולמ רענליװ 2

 ,ןָאקשטַאלק דובכל םיריש יד ןּופ רּבחמ רעד ,דניקלַאז המלש (3

 ןכלעװ ,םיריש יד ןּופ ןטשרע םעד ץּוחַא .הדוהי ףסוי ןָא םיא טפּור

 ןעמענ ײװצ עקיזָאד יד טימ ןָא םיא רע טפּור ,טריטיצ ןגָאה רימ
 .םיריש-ביול עטנָאמרעד יד ןופ ןטירד ןיא ךיוא

 ,טנימ "עקזַאקס. רעד ןיא "רענעראבעגיײנ , ןעלדיי ןפּורנָא סָאד
 ,ןרָאװעג ןבירשרַאפ טשינ 1816 ןּופ *עיזיװער. .רעד תעשּב זיא לדי זַא
 *עקזַאקס, רעד רַאפ ןּוא (1825) רעטעּפש ןרָאװעג ןריוּבעג זיא רע תמהמ
 .רעײנ ַא רע זיא

 -ףגיפ 186 .לּב תזסתנששזח /4ה0ג/תס ןֹופ 42 דנַאּב ןיא (4
 עידליג רעטײװצ ןּופ םירחוס רענליוו יד ןשיװצ ָאקשטַאלק שריה טריר

 / ףעײז ןּגעגעגנָא ָאד ךיוא זיא עבױט ּבײװ ןיז ץּוחַא .1826 רֶאי ןרַאפ
 טניפעג (156 ,לּב) דנַאּב ןקיבלעז ןיא ,טלַא רָאי 12 ,עּפיצ רעטכָאט ַא

 .תרשמ ןַײז ןגעו להק ױצ גנודנעװ ַא סָאקשטַאלק שריה ךיז

 ןיפ טײקמַאזקרעמפיוא ילד ךיא דנעװ טײהנגעלעג רעד יײּב (5
 ,אטילד םילשּױרי ןּופ טײהנעגנַאגרַאפ רעד טימ ךיז ןריסערעטניא סָאװ ,יד
 סרּבחמ םײב ךיז טניפעג רעכלעװ ,2 .פ "אנליװ ריע, ןּופ די-בתכ ןפיוא
 ,1900 צנליװ) דנַאב רעטשרע רעד .דַארגנינעל ןיא דיגמ דוד ,ּפָארפ- ןּוז
 רקיט רעד ןעמונרַאפ ךיז טָאה ,רּבחמה ײהּב ןרָאװעג טקּורדעג זיא סָאװ
 ,דנַאּב רעטײװצ רעד ,ענליוו ןטלַא ןופ רעײטשרָאפ צזעיגילער יד טימ

 דוד ךרּוד זיא ןּוא רצחמ ןּופ טוט ןכָאנ ןּבילּבעגרעּביא זיאְו רעכלעװ
 עשידי סָאד טלדנַאהַאּב ,קורד םּױוצ טכַאמעג קיטרַאפ דיגמ



 ןקעטָאילּביּב ןּוא ןוװיכרַא רענליװ ןּופ דדד

 עכעלטע ךָאנ סױרַא רימ ןעמענ עיּפָאק רעקיזָאד רעד ןּופ
 ,סָאקשטַאלק יד עגונ ןענײז סָאװ ,תועיִדְי

 ןּופ עיגָאלַאענעג עקידנגלָאפ ןָא טיג רעדײנשניײטש-דיגמ
 גץנימ ןרהא 'ר ברהּב ָאקצַאלק שרעה 'ר ברה, :ָאקשטַאלק שריה
 ק"דּבא קחצי 'ר ןואנה ברהּב ,ץנימ ףלָאװ באז 'ר ברהּב
 עטנ ןתנ 'ר ןואגה ברהּב ,םּוחנ 'ר ןואגה ברֵהּב ,ץיטאימעס
 ברהּב ,קצּולס קדּבא םּוחנ 'ר ןואגה ברהּב ,שטירזעמ ק"דבא
 ."םייהסדליה ק"דּבא עטנ ןתג 'ר ןואגה

 טליּפשעג טָאה ,סױרַא ךיז םזײװ ,עלָאר עקימכיח ַא
 :לעדנעמ טימ שמּוו םעד ןּבעגסױרַא םייּב ָאקשטַאלק שריה
 .ןרָאי רעקיפײרד ןיא רּואֹּב םנָאס

 עכעלטפעשעג ןיא ןרַאפעג 1834 רָאי ןיא זיא ָאקשטַאלק שריה
 ליּכשמ ןטימ טנעקַאּב ךיז רע טָאה ָאד .עשרַאװ ןײק םינינע
 ויער ןטימ ןעגָארטעגמּורַא ךיז טָאה רעכלעװ ,םױּבנענַאט השמ
 טָאה ָאקשטַאלק .עשרַאװ ןיא .רּואיּב סנָאסלעדנעמ ןּבעגּוצסױרַא
 -עג טטשינ טָאה ןּוא טריסערעטניאראפ קרַאטש טימרעד ךיז

 :עג לָאז גנומענרעטנוא יד ידּכ ימ ןּוא טלעג ןײק טגראק
 .גלָאּפרע טימ ןרעװ טניורק

 יד ןענישרעד טלָאמעד זיא ןָאורעּפ ײװצ קנַאדַא
 :עשרַאװ ןְוא רואיּב סנָאסלעױנעמ טימ שמּוה ןּופ עּבַאגםוא
 רענליװ םעד ןוא ץילּפעט ל39ט דוד ריבג רעװעשראװ םעד
 לּכ םדוק ןעװעג זיא ץילפעט רעּבָא ּבױא .ָאקשטַאלק שריה
 ,עּבַאגסױא יד טריסנאניפ טָאה רעכלעװ ,טַאנעצעמיטלעג רעד

 ,טליּכשמ רעסיורג ןוא ריבג רענליװ רעד ,ָאקשטַאלק טָאה
 טלעג זױלּב טשינ םױּבנענַאמ השמ רעּבעגסױרַא םעד ןּבעגעג

 *ַארָאמ ךיוא רָאנ ,("תומירה הבדנה בהז; ,"התאי בהז ןופצמ,)

 ,"תקוחה ְךיִתפש רבדב םדא תלועפל,) גנוציטשרעטנּוא עשיל
 .("םימיענב ינתינע ,יהא ךרזע,

 יד ןיא עשרַאװ

 עכעלטּפַאשנסיװ ןּוא עשיליּכשמ עריא ,ענליװו עכעלטלעװ

 -ַארגָאיּב ,עש:גָאלַאענעג רַאפ רוקמ רעכײה ַא זיא "אנליװ ריע רעד

 ןרפפ ןּױא .ענליװ עגונ ןענײז סָאװ ,תועידי עשיפַארגָאילּביּב ןּוא עשיפ

 ,..רעגעלרַאפ ַא טלעפ קרעװ ןלּופטרעװ ןקיזָאד

 ,םילודג

 דיגמ הדוהי רזציל א 'ה קיצרַאה קנַאד ךיא

 ("אנליװ ריע, לעּב ןּופ ןּוז ַא ךיוא) דַארגנינ

 .טכַאמעג רימ רַאפ טָאה רצ

 "על ןופ
 סָאװ ,עיּפָאק רעד רַאפ

 טרצדנעעג ןּבָאה אקשטַאלק שריה לָאז ןרעדיינשניײטש-דיגמ טול (1
 ןייז ןפּורעג ךיז טָאה סע יו ,אקשטַאלק ףיוא ץנימ ןּופ ןעמָאג-עילימַאפ ןַײז
 ,אקשטַאלק ("סהדּוהי לאּומש 'ר ) לאּומש 'ר סנרּפ רענליװ רעד ,רעװש

 (1844 ענליװ) || "ןופצ-יחרפ, ןיא (2

 ."שדוק יבתכ רּואיֹּב רמאמ ַא טקּורדעגּפָא
 אקשטַאלק שריה טָאה

218 

 עבאגסיױא רענעי ןּופ תישארּב רפס ןּופ ּבױהנָא ןיא
 ַא םימ חירב א טקּורדעגּפָא םױּבנענַאט טָאה (1836 עשרַאװ)
 סָאקשטַאלק שריה טגניזַאּב ןוא טלײצרעד רע עכלעװ ןיא ,ריש
 ןּוא רעשיררושמ ןײז ןיא .(? עּבַאגםיױא רעד רַאּפ ןטסנידראפ
 טדָאטש רעד ּוצ ךױא ךיז רע טדנעװ תולעּפתה רעשיליּבשמ
 ,המכחה ריע ,והמה תלוגס ,אנליװ, :ָאקשטאלק שריה ןופ

 : .?עדמה התבר ְךּב ,ומצע ךינובנ

 רָאי ןיא אנליװ ןיא ןּברָאטשעג זיא ָאקטטַאלק שריה

6, 
 ןײז ןופ טסקעט םעד טגנערּב רערײנשנײטש - רינמ

 :(תורבקה:תיּב רענליװ ןפיוא הבצמ

 ,תלּפה ללח ,תומ ,ךיא הלא ומיתומּב לע לארטי יבצ,

 ,תלטה םואתפ ְךיא ,הֵהֹא ,הירבק רחבמב ריעה ריחּב
 ,תללוע רפעב עגרכ ךיא ,הרוא ןרקו ותחּפשמ תעפי
 ,תלבאה םהוא דעלו ,שִיִח תיכה ךיא ,וינבו ותיב רדה

 ,תלבש םע ליּבשמו ,תעגפ ךיא ,ןורושי ימכח לּכ ריר

 ,תלוג םתוא ודימו ,תמחר אל ךיא ,ןויבא יבא ימחר

 אל ללמוא לּכ למוח ,הרצמ הא ,םידבואמ בא תיבש

 ,תלמח
 ,תללוח ךיא ,םעישומו םליצמ ,ךשוח יבשוי םדא יַנַּב

 המ דגה װז הבצמל לא ,ךיללהמ ,ללמ זז ןבאל לא

 ,תלעּפ :
 ,הלספ ךל םינבאה המה םֶה ךילצומ תובל לכ אלה
 ,תלמנ ומל רשא לכ ,העל םהיִּבְבל תורוק לע םושר

 ,תלתש ךל רשא ךישעמ ,םינדע ןג יצע םינמענ יעטנ
 רשאו תעטנ רשא ,תמֲא ריצק ,קדצ טיא ךל חק

 ,תלאוה
 וניבא ה"ה

 םסרופמה ריבגה ,םלשה םכהה ברה ונשאר רזנ
 אקצאלק ןרהא מב שריה יבצ 'ומ
 ,ק'יפל ''וילסכ שדוחב ז''ט 'ב םויב עוגיו
 הבצנּת .ז''ט ר ת ּתנשב

 ,ןטנַארעמּונערּפ יד ןשיװצ ךיז טניפעג אקשטַאלק שריה 42

 -רּואיּב רעװצשרַאװ רעד ןּוּפ םירבד רפס ןיִא טנכערעגסיוא ןרצװ סָאװ
 7 .(1827 עשרַאװ) עּבַאגסיוא

 ןיולּב ןּוא ןָאזנעּבעל ןהּכה םדא טסַאּפרַאפ טָאה טסקעט םעד (2

 רע טָאה "אקצאלק לישרעה ר"ה לע, לטיט ןרעטנּוא ןָאכיטסָארקַא םעד

 ענליװ ןּױא ,81 .ז 1870 ,צנליװ) .ם דא יריש רתי, ןיא טקּורדעגּפָא
 .(80 .ז ,95

 .אקצאלק ןרהא ןב שריה יבצ :ךיז טנעײל ןָאכיטסָארקַא רעד



 ןװיכרַא עשיסּור רח חנופ

 (ןילרעּב) רעװָאקירעשט .א ןּופ

 ענישטּורקער ןּופ תוריזג יד ןּוא םינלדּתש:םיריבג 1

 "ןדַאירזַאר, ןּוא

)1855--1854 

 תוכיש ַא ןּבָאה סָאװ ,ןטנעמּוקָאד ײװצ ָאד ןּביג רימ

 רעטשרע רעד .} יַאלָאקינ ןופ ןמייצ יד ןיא קיטילַאּפ-ןדײי רעד וצ

 ענעעזעגנָא עּפורנ א ןּופ רַאצ םּוצ השקּב א זיא טנעמוקָאד

 ,ןגרּוּבצניג לזֹוי טימ שארּב ,רעּוט-ללּכ ןּוא םירחוס עשידיי

 ןּוא ןדיי רַאּפ טכילפ-ןטורקער רעד ןגעװ ,1894 רעּבמעטּפעּס ןּופ

 ַא -- רעמיװצ רעד ."ןדַאירזאר, ףיוא ןדיי ןּופ גנולײטעצ רעד ןגעמ

 -לעזמעד ןגעװ ןרָאטסינימ ײר ַא ּוצ עּפּורג רעה טָא ןּופ השקּב

 -עג רימ ןּבָאה ןטנעמּוקַָאד יד .18595 ראונַאי ןופ ןינע ןקיּב

 עדייב יד ..(1 גרּוּבצניג ןָארַאּב ןּופ וװיכרַא םעניא סעיּפָאק ןיא ןענּוּפ

 רעד ןּופ גנולעטש יד טלוּב ןּוא רָאלק ןריזירעטקַארַאכ תושקּב

 ןשידי ןקיטלָאמעד םעניא תוריזג עטסעדג יײװצ יד עגונּב עּפּורג

 ןופ הרױג רעד ןּוא ענישטּורקער ןופ" הרױג רעד -- ןּבעל

 ."ןדאירזטרע

 ןיא ןרי ףיא תופידר לָאצ רעכעלדנעמּוא רעד ןשיװצ

 תוריזג ײװצ עטנָאמרעד יד ןענעז (1855-1825) ןטײצ סיַאלָאקינ

 גרּוּבצניג עילימַאפ רעד ןּופ ויכרַא:טַאוװירּפ רענעסָאלשעג רעד (1

 ןּוא רעכעלטכער רעד ּױצ לאירעטַאמ ןכײר רעיוהעגמּוא ןַא טלאהטנַא

 רעטײװצ רעד ךשמ דנאלסּור ןיא ןדיי יד ןּופ ענַאל רעשיטילַאּפ

 :נַאסקעלַא ןּופ ןטײצ יד ןיא רקיע רעד ,טרעדנּוהרָאי ןט19 םנּופ טפלעה

 סנטשרע םעד יַאלָאקינ ןּופ ןטנעמּוקָאד 2111 רעדנאסקעלַא ןּוא 1/ רעד

 ןארַאפ ןענעז ,ןסקאװ ןּבױהעגנָא טשרע ןּכָאה סגרוּבצניג יד ןעװ ,הפוקּת

 .עטלײצעג רָאג

 ײװ ;טנאקאּבמּוא זיא וויכרא םעד ןּופ לױוג רעקיטציא רעד

 ןיא עיצּולָאװער רעד תעּב ןרָאװעג ןלאפראפ הע זיא ,ןענעכער ןָאקימ

 רעד ןּופ ולכרַא ןיא טעיִּפָאק ןיא ךיז טניפעג ?אירעטַאמ לַײט ַא רָאנ .7

 -ָאק רעד ןיא--דארגנינעל ןיא טפַאשלעזעג רעשיַארגַאנטע.שירָאטסיה רעשידיי

 סגרּוּבצניג ןָארַאּב ןּופ רעפַאש ןשיטקאפ םעד ,ןיװע 5 .ע ןּופ עיצקעל

 ויכרש םעד ןגעװ ץיטָאנ רעזנּוא עז .יכּרע

 ,3 .ֵּב ,(שטיײד) 62

 1980901002660184 ןיא

 ןּבױהעגנָא טָאה'מ סָאװ ,סָאד .עטסכעלקערש יד ןעװעג סיװעג

 ןײלַא טלָאװ ,(182/) רעטילימ ןיא ןדיי ןעמענ לָאמ ןטשרע םּוצ

 טָאה ןטײצ ענעי ןיא םנה ,ןעװעג טשינ הריזג ןייק ךָאנ ךיז רַאפ

 העד ןּופ ןּבעל ןצנַאג ןפיוא ןרעװ ןסירעגּפָא טײטַאּב שיטקַאפ סע

 יד תמחמ ,טײקשידי ןּופ ןּוא הביבס רענעגײא רעד ןופ ,םייה

 קילנמוא רעד .רָאי 229 טרעידעג לַאמרָאנ םָאה טיײצ-טסניד

 טָאה גנּוריגער יד סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאּב ,תישאר ,זיא רעּבָא

 דמש םּוצ רעדניק עשידי ןריפ עמרַאזַאק רעד ךרוד טלָאװעג

 ן"עיגלעהר רעכעלדעש, רעײז ןּופ ךיז ןגָאוּפָא ײז ןעגניװצ ןּוא

 -ײלק םיײה רעד ןּופ ןסירעגּפָא טלַאװעג טיט יז טָאה םעד ּבילּוצ

 -רָאי 7 ןּופ וליפא ןוא 8 ןּופ טפָא ןּוא רָאי 12 ןּופ רעדניק ענ

 .ָאטנַאק רַאפ ןּבעל ןצנַאג ןפױא טעמּכ ײז ןּבעגעגּפָא ןּוא ןָא

 ןדי ראפ טכילפ-רעטילימ ןריפניא םיײּב סָאװ - ,תינש .(6 ןטסינ

 לָאצ ערעסערג ךרע-רעד:טשינ ַא טגײלעגפױרַא יז ףיוא ןעמ טָאה

 לָאמ 5-4) גנורעקלעּפַאּב רענַײמעגלא רעד ףיוא יװ ,ןטורקער

 ןּוא רעסעדג ץלַא ןרָאװעג לָאצ יד זיא רָאי ןדעי טימ ןּוא (רעמ

 עשירײ יד ףױא ןנעלעג ןענעז סָאװ ,תובוח יד רַאפ .רעסעדג

 ערעדנַא עלַא רַאפ ,ןטורקער לָאצ רעד ןיא סרסח יד ראפ ,תוליהק

 .ןמורקעה עײנ ןּוא עײנ ץלַא טגנַאלרַאפ ןעמ טָאה -- םיאטח

 ,ללּכ רעד ךעלטרָאװטנַאראפ ןעװעג זיא ןטּורקער יד ןלעטשּוצ ןרַאּפ

 גנורעקלעּפַאּב רעשידי רעד ןופ רעײטשרָאּפ יד ,6 להק רעד

 טּבױלרעד גנּוריגער יד טָאה 1893 ילּוי ןיא .טָאטש רעדעי ןיא

 ןענָאזרעּפ:טאװירּפ עקיטכילּפ-רעטילימ ךיוא יװ ,סלהק עשידיי יד

 ַא רעײז ןעװעג זיא ןטּורקער יד ןשיװצ רעדניק טנעצָארּפ רעד (2

 סָאװ ,2/3 טכַאמעגסיױא 1843 רָאי ןיא ײז ןּבָאה ּב"צ יֹוזא ;רעסיורג

 / .ּבָאר ָאק .ח ןּופ לקיטרא םעד עז .ןטסינָאטנַאק 1500 ײּב ןפָארטַאּב טָאה

 .װעל, ןיא ,'1 יאלָאקינ ןּופ ןטייצ יד ןיא ענישטּורקער עשידיי יד, ,װָא ק

 .233 ןּוא 70 .ז ,1913 "אניראטס

 רעד (3

 קער ןלעטשּוצ ןופ סעיצקנּופ יד דָארג רעּבָא ,1844 ןיא ןרָאװעג טפאש

 .עגּפָא ןיג טוטיטסניא רעכעלטכער-הכּולמ סלַא ילהק,

 הימ .רעירפ יװ טגײלעגפיורא םיא ףיוא ןעמ טָאה ןרעײטש ןּוא ןטּור

 גנוטלאוראפ-הלפהק יד טימרעד קידנענַײמ ,להק טרָאװ סָאד ָאד ןצּונַאּב

 .עדנַײמעג רעשידיי רעד ןּופ טפַאשרעטערטרַאפ עקיטרָא יד
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 רעדָא סַאּפ ןײק ךיז ײּב טשינ טָאה סָאװ ,ןדײ ןדעי ןּפַאכ ּוצ

 8 רַאּפ םיא ןּבעגּפָא ןּוא ,ןפָאלענּפַא ןיא סַאּפ סעמעװ
 .(1 טּורקעב

 ןדנוּברַאּפ ןעװעג שינַאגרָא זיא סָאװ ,הרזג עטמײװצ יד

 סָאד ,"ןדַאירזאר, ףיױױא גנּוריטרָאס יד זיא ,רעטשרע רעד טימ

 "עכעלדעש) ןּוא "עכעלצּונ; ףױא ןדיײ ןּופ גנּולײטעצ יד טסײה

 ײלעּב ,םירחוס :טרעהעג ןּבָאה "?עכעלצּונ, יד ּוצ ,רעגריּב

 ןּוא רעטעּברַאדרע ,ןכעצ ןיא ןּבירשרַאּפ ןענעז סָאװ ,תוכאלמ

 ּוצ .םעלּוש-סגנּוריגער ןּוא -ןירק יד ןּופ רערעל ןּוא םידימלּת

 רעקינײװ טשינ ! םײהרעמ עטסערג יד - ?עכעלדעש/ יד

 טָאה סָאװ, ,גנּורעקלעּפַאּפ רעשידי רעד ןּופ טנעצָארּפ 80 יװ

 טפלעה עכלעװ ,גנּוקיטּפעשַאּב עוויטקּודָארּפ עקידנעטש ןייק םשינ

 יװ ,?גָאטלױאװ ןּוא םּוטכײר םענַײמעגלא םעד ןרעסערגראפ ּוצ

 *עג ןעמ טָאה םעד טימ ,לעּפַאּב םעניא טרילּומרָאפ טרעװ סָאד

 ,תוסנרּפ ןָא ןשטנעמ ,רעלקעמ ,רעלדנעה ענײלק יד טנײמ

 ,(םעקישטזַאקירּפ) עטלעטשעגנָא יװ ,סעירָאגעטַאק עכלעזַא ךיוא רעּבָא

 יַאב םניא ןזיװעגנָא שּוריפּב טרעװ סע יװ ,ןרילעװּוי ,תולגע-ילעּב

 טמּוקַאּב רעדָא טײרּפַאּפ טרעװ עירָאגעטַאק עטשרע יד .,לעפ

 רעצנַאג ריִא טימ טרעװ עכלעװ ,ענישטּורקער רעד עגונּב תוחנה

 } יַאלָאקינ .עירָאגעטַאק רעטײװצ רעד ףיוא טגײלעגפױרַא טסַאל

 עירָאגעטַאק רעד טָא ןּופ ןעמענ וצ ןלױּפַאּב ךעלנעזרעּפ טָאה

 רעסיוא ,ךעלטנײװעג יװ ןטּורקער רעמ לָאמ ףניפ "עװיטקודָארּפמּוא,

 טימ ןּוא טעּברַא:גנַאװצ טימ טפָארטשַאּב ןעװעג ײז ןענעז םעד

 ְק ,םעיסערּפער ערעדנַא ײר ַא

 ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא זיא "ןדַאירזַארע ןגעװ לעּפַאּב רעד

 ןכעלנעזרעּפ סיַאלָאקינ טול ,('תונקּת עקילײװטײצ/) 1851 ןיא

 רעײטשרָאפ-טגנּוריגער יד ןּוא ןרָאטסינימ יד וליפא רעּבָא ,ןוצר

 ןצּונ ןשיטקַאדּפ םעד ןיא קּפּוסמ ןעװעג ןענעז רעטרע יד ףױא

 ,דנַאל ןּופ רעגריּב עװיטקּודָארּפ ןריטערקעד ּוצ לטימ ַאזַא ןּופ

 ,רעײטשרָאפ-סגנריגער ןײא ןענּופעג ּוליּפא ךיז טָאה סע ןוא

 טנַאק רעיסָארָאװָאנ ןּופ רָאטַאנרעּבװ-לארענעג רעד -- ּונַײה

 רעּפרַאש ַא ןיא טָאה רעכלעװ ,װָאצנָארָאװ .ס .מ ףַארג

 ןעיַאלָאקינ ּוצ םּודנַארָאמעמ ַא ןיא גנונײמ ןײז טגָאזעגסױרַא םרָאפ

 םענּופ ךיוא, ."ןדַאירזַאר, ןּופ ןַאלּפ םעד ןגעק 1843 ןיא ךָאנ)

 רע םָאה - ?םַאזיױרג ןּוא ךעלדעש סָאד זיא טקנוּפדנאטש-הכולמ

 ,גנונימ יד ריפמ בױלרעד ךיא, .ןּבירשעג םּודנַארָאמעמ ןייז ןיא

 רַאפ ןרעגריּבו עכעלצּונמּוא ןעמָאנ רענײמעגלַא רעד ןײלַא זַא

 יַאּב םימשה ןמ זיא ײז סָאװ ,ןשטנעמ טנזױט טרעדנּוה עכעלטע
 .מּוא ןּוא רעּברַאה ַא זיא ,הנידמ ןרעזנּואו ןיא ןעניואװ ּוצ םרעש

 ןשטנעמ סאלק םעד רעּביא עיצַארעּפָא עכעלנייּפ יד .,,רעקידרשוי
 ּוצ ןריפ םּוׁשּפ טעװ רָאנ ,קָאטײװ ײז ןפַאשרַאפ רָאנ טשינ טעװ

 יד ןעגנערּב טשינ טעװ ןּוא טײקמערָא ךרּוד גנוטכינרַאפ רעײז
 -רעדנּוה ןרעװ ןעמונעגּפָא ןלעװ טײז ןיײא ןּופ ...האּופר עקיטיונ
 רעד ןיא לדנַאהײלק םעד ןפלעה סָאװ ,םנעה רעטנזױט רעט

 טימ ןַײז טשינ גנַאל ךָאנ טעװ'ס ןּוא ָאטשינ זיא'ס ּוװ ,ץניװָארּב

 סע טעװ - רעטײװצ רעד ןּופ ןּוא ,ןטײּברַאפ יצ ײז ןעמעװ

 וצ םּודנַארָאמעמ ןיא טכַארּבעג ןרעװ ןטקַאפ עטנַאסערעטניא 64

 .216 יז 2 .ּב ,1915 "אניראטס .רוועי, עז .1855 ץרעמ ןּופ ,|| רעדנאסקעלצ

 82 ןװיכרַא עשיסּור יד ןּופ

 רערעױהעגמּוא רעד ןשיװצ רעמָאי ןּוא גָאלק ַא ּוצ ןעגנערּב

 ןיא ,ןפערט םעװ לשיטסָאמ רעד ןעמעװ ,עכעלקילגמּוא לָאצ

 ףרּוװרָאפ ַא םלַא ,,רנאלסוא ןיא ײס ,נּוא ײּב ײס ןעניד טעװ

 ,6"גנּוריגער רעזנּוא

 "ןדאירזאר,, ןּוא ןטסינָאטנַאק ,ענישטּורקער ןּופ ףלח רעד

 ןעגנָאהעג שממ םישזער סיאלָאקינ ןּופ ןרָאי עטצעל יד זיא

 ןּוא דנַאלםּור ןיא גנּורעקלעּפַאּב רעשידיי רעד ןּופ ּפָאק ןרעּביא

 .ןשטנעמ ןענָאילימ ףױא ןּפ ןּוא קערש ןפרָאװעגּפױרא םָאה

 ,המחלמ רעד תעּב סרעדנווזַאּב ןּוא המחלמ רעמירק רעד ברע

 ןעמ טָאה ,ןטַאדלָאס עײנ ןיא טקיטײנעג ךיז טָאה דנַאלסּור ןעװ

 ןַיּב םעדפףטּורקער םעד טקרַאטשרַאפ סַאג רעשידיײ רעד ןיא

 .סַאּפ ןָא ןדײ ְךָאנ געיעג א ןעגנַאנעגנָא ןיא סע .דַארג ןטסכעה

 טָאה'מ ;ןפױקםיױא םשינ ךיז ןענָאק סָאװ ,עמערָא ךָאנ ,ןטרָאּפ

 טקישעג ,סעמַאמ יד ןּופ םירּוחַּב עגנוי ןוא רעדניק ןסירעגּפָא

 טצונעגסיוא טירּב ןבָאה טייל-סלהק יד ,םױט ןּוא דמש םּוצ ײז

 רעכעלקערש ןופ לַאזק ַא טנפעעג ךיז טָאה סע ,טכעמ רעײז

 טײצ יד ןעװעג זיא סע - ,ףמַאק-רעדירב ןּו עיצַאטאולּפסקע

 8 ,תוריסמ ןּוא תולהּב ןּופ ,?סרעּפַאכ; ןוא ?סעקינַאמיָאּפ; ןּופ

 ,עטיל ןּופ ךעלטעטש יד רעּביא ןגָארטעג ךיז טָאה ײרשעג:ײװ

 -ער ןופ הריזג יד) ןטנגעג עשיטלַאב ,הנַאלסורסַײװ ,עניַארקּוא

 עשילױּפ יד ןיא ףרַאש יװא ןעװעג םטשינ זיא ענישטורק

 -נײא ףוס יװַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןרָאי עשיגארט יד ,(םעינרעּבּוג

 טציא טָאה םעכלעװ ,קלָאפ ןעמּוטש ןופ ןו-ּכז םעניא טצירקעג

 ,גנוריגער רעד ןּופ ּפָאק ןפיוא תוללק ןטָאשעג

 עּפּוג עטנָאמרעדנבױא יד םָאה טיצ רעד ןיא םָא

 ,"רעגריּבנרע, ןּוא עידליג רעטשרע םירחוס 11 -- םינלדּתש

 יד טימ גנורנער רעד ּוצ טדנעװעג ךיז ,ןגרוּבצניג םימ שארּב

 רעטרעװ ערָאלק ןיא ןּוא ,ָאד ןקורד רימ סָאװ ,סמודנַארָאמעמ

 .זַארק ףױא ןדיי ןלײטעצ ןּופ עײדיא יד םָאקלּופ טצימשעגדעטנּוא

 ײה רעטשרע רעד ןיא .ה ,ד ,רעגריּב ?עכעלצונ, ףיוא ,"ןדַאיר

 .רעש, ףױא ןּוא ,/ןטנעמעלע עװיטקּודָארּפ, ערעדנַא ןּוא םירחוס

 עפּורג יד טָאה "עכעלצונ, יד ןּופ ןסערעטניא יד ןיא ."עכעל

 רעד ןּופ טסאל יד זַא ,ןרָאטסינימ ענײז ןּוא רַאצ םעד ןטעּבעג

 רָאנ ןרעװ טגײלעגּפױרַא לָאז םבילפ:ןטורקער רעטרעסערגראפ

 טנײמ סָאה ןטנעמעלע עװיטקּודָארּפמּוא יד ףיוא

 .רעטעּפש רעד ,גרּוּבצנינ לזוי ,ןסַאלק עמערָא עשידי יד ףיוא

 ןְטרַאּב עטנַאקַאּב יד ןופ החּפשמה-יבא רעד ןוא ןָארַאּב רעקיד

 רעד ,ללּכ ןשידי ןרַאפ ןלדּתש רעטמירַאב רעד ,סגרוּבצניג

 רעשידי רעד ןּופ ,,הלּכשה-ציפפ הרבח, רעד ןּופ רעדנירג

 רעד ,ןטלַאטשנַא עשידײ ערעדנַא ןּופ ןּוא גרּוּברעטעּפ ןיא הליהק

 ,ןדַײ עשיסּור יד ײּב רעּוט.ללּכ ןּוא טַאנעצעמ רעטסנעעזעגנָא

 .רַאפ ןעװעג תליחּת זיא םּודנַארָאמעמ סװָאצנָארָאװ ףארג 6

 ,םסתסזססזע ס086ססאסזס 1 2880:8- ןיא (םירּוציק טימ) טכעלטנפע

 םיא ףיוא טכאמעג טָאה וָאנּבּודו .ש .1900 רָאי ןראפ 42

 .סָאװ, ןיא -ןעגנּולייטטימ עשירָאטסיה., ןעלקיטרַא עניײז ןיא םאזקרעמפיוא

 עו .טריטיצ טרעװ םּודנארָאמעמ רעד ּואװ ,5 .ּב ,1901 *דָאכ

 ךיוא ,(1901) -טנַאק רעיסָארָאװָאנ ןיא ןדיי יד, ְךּוּב ס רע גרע'? .?

 ןיא עיצַאּפיסנַאמע רעשידיײ ןּופ וּורּפ א, :ןעס עג .י ןּופ לקיטרַא םעד

 ,1 ,ּב ,216ק624106, ןיא ,?דנַאלסּור



83 

 -רַאק רעקידנצנעלג ןייז ןּופ ּבױהנָא םייּב ןענאמשעג טלָאמעד ךָאנ זיא

 רעײנ רעד ןּופ רעײטשרָאפ רעשיּפימ רעד ןעװעג זיא רע .ערעי

 -סיוא ןּבױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עיזַאּושזרּוּב-סיורג רענעמּוקעגּפױא

 רעכײר סלַא ןּבױהעגנָא טָאה רע .דנַאלסּור ןיא טלָאמעד ןדליּב

 יד הכּולמ רעד ײּב עדנערַא ןיא ןטלַאהעג -- ?קישטשּפּוקטָא;,

 -ירק ןּופ טײצ רעד ןיא .ןפנָארּב ןּופ ףיוקרַאּפ ןּוא עיצַאקירּבַאּפ

 ןײז טָאה ןוא טנַארעװיל-סגירק א ןרָאװעג רע זיא המחלמ רעמ

 טצעזַאּב רע ןעװ ,1856 רָאי ןיא .טרעסערגרַאפ קרַאטש תורישע

 -ײמ רענעעזעגנָא ןא ןױוש רע זיא ,גרּוּברעטעּפ ןיא טסעפ ךיז

 ,דנַאלסּור ןיא ןריקנַאּב עטשרע יד ןּופ רענײא םרעװ ןּוא רעגָאיל

 םּוצ טרעװ 1855-1854 ןּופ סמּודנַארָאמעמ יד טָא ןיא

 -ינלדּתש סגרּוּבצנינ ןּופ עיגָאלָאעדיא יד טרילּומרָאּפ לָאמ ןטשרע

 טָאה ,1| רעדנַאסקעלַא ןּופ ןטײצ יד ןיא ,רעטעּפש .עּפּורג .רעש

 םרזחעגרעּביא לָאמנײא טשינ ןטנעמּוגרַא עקיזָאד יד עּפּורג יד

 עכעלרעגריּב :;גנוריגער רעד ּוצ ןעגנּודנעװ עמייהעג עריא ןיא

 טכער ןּבָאה ײז ףױא ; ןענידרַאפ ןעמ ףרַאד תוחנה ןּוא טכער

 ףרַאד ןעמ ןּוא -- ןטנעמעלע עטעדליּבעג ןּוא עדיטקּודָארּפ יד

 יד - "תלוסּפ םעד טימ תלוס םעד, ןשיטפיונוצ טשינ רעּבירעד

 ןּבירשעג שּוריפּב סע ןּבָאה ײז יװ ,ןוטה ןטימ עטלײװרעדסיױא

 סע יװ ,הרצ:-תע אזא ןיא ,טציא ,(1 םּודנַארָאמעמ ַא ןרעײז ןיא

 יד טָא זיא ,םישזער סיַאלָאקינ ןּופ ןרָאא עטצעל יד ןעװעג ןענעז

 ןכָארּפשעגסױא ןעװעג גנּוריגער רעד ּוצ עּפּורג רעד ןּופ גנּורנעװ

 םימ רָאג ןדער ינּפ עשידײ יד .ללּכ םענּופ ןסערעטניא יד ןגעק

 .וָאצנָארָאװ ףַארג רעטמַאַאּב רעכיוה רעד יװ ,ןושל רעדנַא ןא

 ןּוא ריבנ רעשידי רעדנַא ןַא טָאה ײז רַאפ רָאי עכעלטע טימ

 רעװָאגינרעשט רעד ,טנארעװיל-סגנּוריגער א ךיוא . ,רעּוט-ללּכ

 ,(1823) םּודנַארָאמעמ ַא גנוריגער רעד טגנַאלרעד ,ןי גײ פ רחוס

 עפרַאש ַא ןּבעג ּוצ טמעשענ טשינ ךיז טָאה רע ןכלעװ ןיא

 טשינ; .ןרי עגונּב קיטילָאּפ-הכּולמ רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ

 טרעװ הנומא ןייז ּביִלּוצ רָאנ ,ןטּפַאשנגיײא עשילַארָאמ עניז ּבילּוצ

 יד, .ןבירשעג רע טָאה -- "םפדורעג ױזַא קלָאּפ עשידי סָאד

 ,?רעסעּב ןרעװ טעֶװ עגַאל רעײז זַא ,גנּונעּפָאה יד ןרילראפ ןדײ

 ןרָאװעג זיא ןיגיפ זַא ,טמיטשַאּב ױזַא רעּבָא טָאה עטכישעג יד

 -צניג לזוי ןּוא ,6 ?רעוט רעכעלטּפַאשלעזעג רענעסעגרַאּפ, רעד

 ןשיסּור םענּופ טנַאװ-חרזמ םעניא רּוגיּפ עטסנעעזעגנָא יד -- גרּוּב

 ,(3 םּוטנדײ

 השקּב יד םירּוציק ענילק ץנַאג טימ ָאד ןעגנערּב רימ

 ;רַאצ םּוצ

 .ה א :עז .1856 ילּוי ןּופ 11 רעדנַאטקצלַא ּוצ םּודנַארָאמעמ רעד (

 :ָאמעמ רעד .(88 ךױא ,1 עּפַאמ) גרּוּבצניג ןָאראּב ןּופ מיכ

 ןיא ןע סע ג .י ןּופ ןרָאװעג טכעלטנפעראפ םירּוציק טימ זיא םּודנצר

 ;("דנַאלסּור ןיא עיצַאּפיסנַאמע רעשידִיי ןּופ ווּורּפ א,) 1 .ּב ,116קס2106*

 דארגנינעל ,(שיסּור) 11 .ּב ,"קלָאפ ןשידיי ןּופ עטכישעג. ןײז ךיוא עז.

 "הלּכשה-יציפמ הרבח, רעד ןּופ עטכישעג, רעזנּוא :ךיוא 144 .ז ,7

 ,1 .ּב ,"םּוטנדיי ןשיסּור םעניא ןעגנּומערטש עכעלטפַאשלעזעג-רּוטלּוק יד ןּוא

 .(שיסּור) 15 .ז ,1913 גרוברעטעּפ

 2) 10,1 6 ס ס 6 א, 3808ו18// 061115618611118114 תסהדס תמָנ

 תי8ק. סד8קעמב" 1911, 11

 ןּופ ?טעטימָאק ןשידײ, םענּופ (ןלָאקָאטָארּפ) לאנרּושז םעניא (3

 784 ןתיכרַא עשיסור יד ןּוֿפ

 !רסח לש ךלמ ,טעטסעיַאמ עכעלרעסייק רעיא;

 ןדי ןענעז (081 .טרא) גנונדרָארַאּפ-ןטּורקער רעד טול

 יד םימ עכײלג סלַא טנעקרענָא טכילפ-ןטּורקער רעד עגונּב

 םײּב ,1851 ןּוא 1846 ןרָאי יד ןיא .רענַאטרעטנּוא ערעדנַא

 םָאה ,ןעגנּוקיטפעשַאּב עװיטקּודָארּפ ּוש ןדי יד ןרעדָאפפיוא

 ףױא ײז ןלײטעצ םיײּב זַא ,טרעלקרעד ךעלרעײּפ גנּוריגער יד

 יד ןּוא ןטנעמעלע עװיטקּודָארּפ-טשינ יד רָאנ ןלעװ ןדאירזַאר

 רעד טסַאל ּוצ ןלַאּפ סָאװ ,דמעמ ןטסעפ ַא ןָא ןטנעמעלע

 8 ןיא ןטּורקער רַאפ ןרעװ ןעמּונעג ,ןעדנײמעג} טפַאשלעזעג

 עװיטקּודָארּפ יד רעּבָא עגונ זיא סָאװ .לָאצ רעטרעסערגרַאפ

 לעּפַאּב-טַאנעס) דנַאטש ןטלַא םייּב ןּביילּב יז ןלעװ ןטנעמעלע

 ןט15 םעד .(3 ןּוא 2 ,רגַארַאּפ ,1851 רעּבמעװָאנ ןט23 םענּופ

 לָאז ןעמ זַא ,םעד ןגעװ לעּפַאּב ַא סױרַא רעּבָא זיא 1852 ילּוי

 ןּופ ןטּורקער 10 ּוצ םַאנסיוא ןָא ןדײ עלַא ןופ ןעמענ

 רָאי ןקיּבלעזמעד רעּבמעטּפעס ןיא ; ןרעניואוניא-ןדיײװ 1000 עדצ'

 -רעד דסח סױרג ןַײז ןיא טעטסעיַאמ עכעלרעסײק רעײא טָאה

 ,רעװעליהָאמ ןּופ תוליהק עשידײ יד ןּופ רעײטשרָאּפ יד טרעלק

 ןיאע לעּפַאּב רעד זַא ,סעינרעּבוג רעקסּבעמיװ ןּוא רעקסנימ

 ,ןדי לָאצ יד ןרענעלקרַאפ ּוצ קעװצ ןטימ ןרָאװעג ןּבעגעג

 .?ןוּבשח ןדמערפ ןפיוא ןּבעל סָאװ ןּוא קידײל םּורַא ןעַײג םָאװ

 עטּוג יד ןּוא ןגָאזּוצ עקידאנג יד טָא ףױא ךיז קידנציטש

 ,םעדכָאנ ןּוא רַאפ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז סָאװ ,תונװּכ

 --,ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא זיא 1852 ילּוי ןט15 ןופ לעּפַאּב רעד יװ

 :סעיַאמ רעכעלרעסיײק רעײא ןּופ סיפ עקילײה יד ּוצ רימ ןלַאּפ

 ןדי עוװיטקּודָארּפ יד רַאּפ זַא ,םעד ןגעװ םימחר ןטעּב ןּוא טעמ

 ןּוא ןטּורקער ןעמעננָא םיּב עמרָאנ עקידרעירּפ יד ןּבײלּב לָאז

 :פיורַא לָאז ןטורקער לָאצ עטרעסערגרַאּפ יד זַא

 .קודָארּפמּוא סעּפּורג יד ףיוא רָאנ ןרעװ טגײלעג

 ןעמ עבלעװ ןּופ לָאצ יד ,(4 ןדײי עטעװעדנּופעגנײא טשינ ,עװימ

 ןדײ ןופ גנולײטעצ יד יװ םעױכָאנ ,ןלעטשטסעפ טציא ןיוש ןָאק

 .ןרָאװעג טריּפעגכרּוד זיא ןדַאירזַאר ףיוא

 ַא ןופ ןוא ןליפעג עמסקינעטרעטנוא-יײרט ןּופ טכױהַאּב

 ןוצר ןטּוג ןכעלרעטָאּפ םעד ןריפוצסיוא גנוּבערטש רעקיטכירפיוא

6 

 ירעד אחרוא ּבגא טרעװ 1855 לירּפַא ןטפ ןּוא 1854 רעּבמעצעד ןט9

 יד ןגײלּוצרעּבירא ןדיי רעד טָא ןגעװ טנָאמ

 טָאה טעטימָאק רעד ."עװיטקידָארּפמּוא יד ףיוא ענישטּורקער ןּופ טסַאל

 עפּורג א ןּופ גנּודנעװ

 לָאמ ײװצ ןרעװ ןעמּונעג לָאז ?עװיטקּודָארּפמּוא , יד ןּופ זַא ,ןסָאלשַאּב

 עכלעװ ,עּפּורג יד טקידירפאּב טשינ טָאה סָאד .ערעדנַא יד ןּופ יו רעמ|

 ,ןינע םעד ןגעװ לָאמ ןטײװצ ַא ,ְךיֹוא ןסײװ הימ יװ ,טדנעוװעג ךיז טָאה

 רּוציִקּב רָאג טריטיצ ןעסעג ,119--118 .ז ,עטכישעג ,ןעסע ג .י :עז

 ןעמענ יד טשינ טנָאמרעד ןּוא "טעטימָאק ןשידײ, ןּופ לָאקָאטָארּפ םעד

 ,גנּודנעװ רעיײז ךיז רַאפ טַאהעג טשינ טָאה רע תמחמ ,םינלדּתש יד ןּופ

 ,לָאמ ןטשרע םּוצ טכַארּבעג ָאד טרעװ עכלעוו

 :לֵאניגירַא ןיא 4

 ..24 06 ס06ק8טסטעע ץסעתסהממוא 4800ק208 606-

 ט18600 הּמ ק23קתהמצ !ק83קתתט?ל) 6668 116 הקסעּבּמסתעי

 דסתטווטוא ע 86 066עתםוצ ,,
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 רעזנּוא םױל ,רימ ןעניפעג ,םעטסעיַאמ רעכעלרעסייק רעײא ןופ

 גנוצינערגַאּב אזא ײּב רָאנ זַא ,ןסיװעג רעזנּוא ןוא לכש

 יד .ליצ ןקיטכיר םּוצ ןעגנעדּב רעכיז ןּוא ךיג למימ רעד ןָאק

 רעטרעסעדגרַאּפ ַא ןוֿפ ךיז ןעײרדּוצסױדַא .ידכּב 1(,  ןצכונעגױט

 עלַא טימ ןָאט ףרָאװ א םעד קנַאדַא ךיז ןלעװ ,טכילפ-ןטּורקער

 עװיֿטקודָארּפ יד ןּוא ,ןעגנּוקיטּפעשַאּב עוװיטקודָארּפ .ּוצ תוחוּכ

 העדה םימ טכילפ:רעטילימ .רעבַײלג רעה יא ןלעװ ןדײ

 -רע ןּוא גנונױלאּב ַא ןעניפעג גנורעקלעּפַאּפ .רעכעלטסירק

 ,רעּבָא טרעקרַאפ .טײקמַאזטעּברַא רעײז רַאפ גנוקיטּוט

 יװ ןצכינעגױט יד ףיױא ךילג ןייז לח םעװ גנּונעדרָארַאּפ יד בוא

 עטשיע יד ייּב ןעמענּפַא רָאנ טשינ יז טעװ ,עמַאוטעּברַא יד ףיוא

 וצ גנוקיטומרע עדיװטעי עטײװצ יד ײּב ןּוא לומוטס רעדיחטעי

 יד טימ -- אשמ רעצנַאג ריא טימ טעװ יז רָאנ ,טײקמַאזטעּברַא

 רעד ןלַאפ -- טנעה:סטעּברַא ןיא קחוד ןטימ ןּוא תואצוה:טלעג

 תמחמ ,ןטנעמעלע עטעװעדנופעגניא ןּוא עכעלצונ יד ףיױא רקיע

 :ַאבוצסיא םיײקכעלגעמ  ַא ןּבָאה קידנעטש ןלעװ רעײגקידיײל יד

 ורקעַה יד עכלעװ טימ ,תואצוה יד עגונ זיא סָאװ ;} ךיז ןטלאה

 =ײל יד) ײז ןעמענ ,(עסיױרג ץנַאג תואצוה) ןדנוּברַאפ זיא ענישט

 רעײז ּבילּוצ טשינ לַײטנָא ןײק לָאמנײק םעד ןיא (רעײגקיד

 ןופ תוחּפשמ יד זַא ,ןטרַאװרעד ןעמ ףראד ײּברעד .טײקמערָא

 ,ןטּורקער רַאּפ ןרעװ ןעמונעג ןלעװ סָאװ ,ןדי עוװיטקודָארּפ יד

 -ערָא לָאצ יד ןּוא ,רעציש ןּוא הסנרּפ-ילעּב יד ןָא ןּבַײלּב ןלעװ

 ןוא ןרעסערגרַאפ ךיז טעװ רעדילגטימ עכעלצּונמּוא ןּוא טיילעט

 .םעדנימעג טרעיײז ףיוא טסאל עיינ סּפַא ןלַאּפ טעװ

 ײב זַא ,ףיױרעד ןזײװּוצנָא ךָאנ ךיז ןּבױלרעה רימ , , , ,

 ,ךרַאנָאמ םּוצ טיײקנּבעגעגרעּביא ןוא טַײקינעטרעטנּוא רעיירט רעד

 ןפאנק

 ןשילױּפ ןּופ םײצ רעד ןיא ןזיװעגסױרַא טָאה קלָאפ דעזנּוא סָאװ

 לרעזנּוא ןעײרפרעק רָאנ גנּונעדרָאראפ עײינ יד ןַאק ,דנאטשפיוא

 ןות ןגױא יד ןיא זא יז טקירעדינרעד םעד רעסױא .םיאנוש

 יז םעװ םעד קנאדא ןּוא ,רעגריבטיט עכעלטסירק ערעזנּוא

 :ּוא ןגעװ גנוריגער רעד ןופ ןעגנּואימצּב יד רַאפ רעטש ַא ןרעה

 רעה ןיא גנורעק-עּפַאּב רעקיטרָא רעד טומ ךיז ןשימפיונּוצ ךעז

 יד ףיױא ּוליפא העּפשה עכעלדעש ַא ןּבָאה ןוֿפ םעװ ןּוא הנידמ

 ,ןּבעל ןבעלגעט-גָאט םעניא ןעגנּואיצַאּב עקיטייזנגעֶק
 רעכעלרעסײק רעײא ןפָא ןגָאז רימ .ךיניע דגנל רּתסֹנ ןיא

 ןשידי ןטסנעעזעגנָא םּוצ ןרעהעג סָאװ ,רימ זַא ,םעטסעיַאמ

 .רּוארַאּפ יד ןּופ ּפַא ךיז ןצינערג ,דנַאלסּור ןיא סַאלק:םירחוס
 ראפ תולדּתשה א ןטלַאהעג ןטלָאװ רימ .?ןמה םענּופ ןלײט
 ךײא ןנעק טארראפ ַא ראפ עיצַאנ רעזנּוא ןּופ ןצכינעגױט יד

 רימ ןעװ ,אפּוג קלָאפ רעזנּוא ןופ ןסערעטניא יד ןגעק ןּוא
 עמרעסערגרַאֿפ יד זַא ,טגײצרעּביא ןעװעג טשינ תמאּב ןטלָאװ
 דײשרעטנּוא ןָא ןדײ עלַא ןּופ ןטּורקער לָאצ

 עקירעּביא ןּופ םעדניײמעג ערעזנּוא ןעײרּפַאּב

 ּוצ טָאטשנָא טעװ

 .טימ עםעלרעש ןּוא

 דעטסהתווטו :לַאניגירָא ןיא 4

 :לאניגיפֶא ןיא (2

 ..הקעמּההתסנאה 4 30816תמונס?וװסא} 68ק6/סאסואצ

 גץהסנססזפע 8 0004 ע טץנאההתספ סח, הקסתקהססעמאספ

 1סהתחמו,,,

 6 ןװיכרַא עשיסור יד ןּוֿפ

 ,ארומ ַא ןיא רעירַאמעלָארּפ לָאצ יד ןרעסערנרַאּפ רָאנ רעדילג
 ןטורקער לָאצ ערעסערג ַא ּבױא ,טרעקרַאפ ןּוא ,סָאמ רעקיד
 .ַאיָאל עלֵא ןלעװ ,סרעײגקידיל יד ןּופ רָאנ ןרעװ ןעמּונעג טעװ
 סקואװו' ןרַאּפ ןײלַא ךיז ןקערש .עכלעװ ,ןדײ עכעלגעמרַאפ ןּוא על
 טשינ ןענעגענַאּב קנַאד ןקיצרַאה ַא טימ ,ןשטנעמ סָאלק ַאזַא ןּופ
 עזעיגילער יד ףױא טקּוקעג טשינ -- ךױא רָאנ ,םירש םעד רָאנ
 גנוריגער רעד ןּופ םירש ןקיסַאּפ ןרעדנַא רעדעי -- ןליײטרּוארָאפ
 .םיוצ ַא ןשטנעמ עקיזָאד יד ףיוא ןגײלּוצּפױרַא

 ךעלצרעמש ןענעקרענָא אּפּוג רימ !ךרַאנָאמ רעקידעגג
 .עדינרעה רעשילַארָאמ ןּוא רעכעלרעגריּב ןּופ םוהּת ןצנַאג םעד
 יד קלָאפ רעזנוא ןפרָאװעגנײרַא ןּבָאה סע רעכלעװ ןיא ,גנּור
 ןוא רעטלעלטימ ןיא תוכּולמ-ברעמ יד ןּופ תופידר עשירעדרעמ
 עכלעװ ,גנוריגעה רעשילוּפ רעד ןופ רדסמּוא רעד רעטעּפש
 -קודָארּפ ןּוא ןּבעל ןכעלרעגריּב םּוצ טזָאלענּוצ טשינ זנוא טָאה
 ,טרַאװנגעק רעזנוא םױל ןעמ טקידלּושַאּב זנוא .טעּברַא רעװיט
 -נּוא ןּופ םֹוהּת םעניא רעּבָא .רּפכמ זנּוא זיא רבע רעזנּוא רעּבָא
 -ָאפ רעײא ןּופ לארטש ןײא גּונעג ןעװעג זיא גנורעדינרעד רעז
 .ןּבעל ײנ א ּוצ ןײטשפיוא ןלָאז רימ זַא ,דסח ןכעלרעט

 -רַאפ ןענעז סע טניז רָאי ןעצ ןײק ָאטשינ ךָאנ זיא סע

 רַאפ גנודליּב ןגעװ ןלעּפַאּב עקידענג יד ןרָאװעג טכעלטנפע

 .קּודָארּפ ןּוא טעּברַאדרע ּוצ ןדי ןעיצּוצ ןגעװ ןּוא טגנּי רעזנּו

 םנזױט ײרד רעּביא ןעמּוקאּב ןיוש ןיא -- ןעגנוקיטפעשַאּב עװימ

 66 ןיא גנואיצרע עכעלצונ ןּוא עכעלדנירג ַא רעדניק ערעזנּוא

 רעל ערעמּוא םירוהּב 40 ויּב } סעלּוש-ןיורק עשידי עלעיצעּפס

 עימעדַאקַא רעשינרּוריכ-ָאקידעמ =עכעל-עסייק רעד ןיא ךייז ןענ

 -ינוא ,םעימעדַאקא עקירעּביא יד ןיא ךיוא לָאצ עכעלנע ןַא ןּוא

 0 םנוױט 25 ןיוש ךיז ןּבָאה טא } סעיזַאנמיג ןּוא ןטעטיסרעו

 פא תעזּב טיױרּב רעײז ןענידראּפ ןּוא ןזייא-רעקא יש ןעמונעג

 ב סע יה ,שיצדַאּפָארּפ רעקידנסקַאװ רעקיּבלעזרעד ןיא ןּוא

 ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,(6 רָאּבזַאר םענופ 0 7 יד

 טרעסעדגרַאּפ 1846 רַאי םּוצ ךיז טָאה ,ןדײ ןּופ לײטנָא םעד ןָא

 ןעגנוקיטּפעשַאּב עכעלרע טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,ןדיי לָאצ יד

 קיליװיײרפ ןּבָאה עכלעװ ,עירטסּודניא ןּיא הכאלמ ,רהסמ ןיא

 -עג רעירפ ךיז ןּבָאה סָאװ ,תוסנרּפ עטלַא ערעײז ןטיּבעגמּוא

 םָאה ףרּואװַרָאפ רעטצעל רעד ,עצַארּפ רעדמערפ ףיוא טציטש

 :ַארטנָאק ןּוא סםרעקנעש עשידי יד ּוצ רקיע רעד ןגױצַאּב ךיז

 ןצנאגניא ןענעז ןדײ יװ ,רָאי ןעצ ןיוש זיא טָא רעּבָא .ןטסידנַאּב

 ןּוא ,רעפרעד עלַא ןיא ןפנָארּב ןּופ ףיוקרַאפ םענופ טקיטײזַאּב

 .םיס:יצקַא יד ןּרָאװעג טריפעגניא 1850 רָאי ןיא ןיא סע טניז

 ךױא טצענערגַאּב גנערטש ןפנָארּב ןּופ ףױקרַאפ רעד זיא םעט

 ,.ךעלטעטש ןּוא טעטש יד ןיא

 טַײקנדנּוּבעגּוצ רעקיטכירפיױא רעזנּוא עגונ זיא סָאװ . ,,

 ןיא וא ,ןגָאז ץלָאמש םענעפָא טימ רימ ןענָאק ,ךרַאנָאמ םּוצ

 .עגניא יר ןּופ ןענַאטשעגּפָא טשינ לָאמנײק רימ ןענעז טרּפ םעד

 .נּוא ,רנַאלסור ןקילײה םעניא רעניואוונייא ןעכעלטסירק) ענערױב

 םענּופ דסה םעד ןנעװ דובּכה:תארי טימ ןענָאמרעד תוליהק ערעז

 י?ןדַאירזאר , ףיוא גנולייטעצ יד -- *רָאּבזאר, (3
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 לח

 ןעטָאנ םעניא ןרָאװעג טרעלקרעד ןעמעלַא ײז זיא סָאװ ,ךרַאנָאמ

 םעניא ןּוא {| רעדנסקעלא} רעדנסקעלא ךלמ ןטשטנעּבעג םענּופ

 המחלמ רעד תעּב, זַא ,םעד ןגעװ טעטסעיַאמ רעײא ןּופ ןעמָאנ

 (ןדײ יד) ײז ןּבָאה 1831 רָאי ןיא ןּוא 11812) דנַאלרעטָאּפ ןרַאּפ

 םּוצ טײקנּבעגעגרעּביא ,טײהײרט ,טײקנדנוּבעגּוצ ןזיװעגסױרַא

 ןּוא גנוריגער עכעלצעזעג יד ןטַאררַאפ טשינ ןּבָאה ,ךראנָאמ

 ןּופ ןעמָאנ םעד טנידרַאּפ ןּוא העּובש יד טיהעגּפָא קילײה ןּבָאה

 םעד ןגעו ןטּפירקסער עלּופסגנּוטײדַאּב יד .?עקינעטרעטנּוא-יירט/

 *עג רעײנ ַא יװ ,רעצעלּפ-הליפּת ערעזנּוא רעטציא ךָאנ ןענײשַאּב

 " ..םיאּבה תורוד יד רַאּפ תוחול עקילײה יװ ,רַאצ ןּופ טָאּב

 ירעּביא ןלױּפַאב רַאצ רעד טָאה םעד ףױא הבּושתּב
 םעֶניא טנימ סָאד ,?טעטימָאק ןשידַײ, םעניא השקּב יד ןּבעגיצ
 עלַא טלדנַאהַאּב טָאה סָאװ ,םעטימָאק-סגנוריגעה ןטסכעה
 ןײז ןּופ ךאװ רעד ףױא קידנעיימש .סעמרָאּפער-ןדיי ןּופ ןגַאּפ
 טדנעװעג 1895 רַאּנַאי ןיא גרוּבצניג לזוי ךיז טָאה ,תולדּתשה

 םייּב ןעװעג קיטכיװ ןענעז ןעגנונײמ םעמעװ ,ןרָאטסינימ ײר ַא ּוצ

 .הכּולמ ןּופ רעטסינימ םּוצ -- ,םעטימָאק ןיא עגַארפ יד ןעמיטשַאּב

 -ץנַאניפ ןּוא רעטסינימ-סגירק + ,רעטסינימ-ןרעניא םּוצ ,,ןגעמרַאפ

 עטיײװצ עקיזָאד יד ןגּוצסױא ןיא ָאד ןעגנערּב רימ .העטסונימ

 : ןגרּוּבצניג לזוי ןּופ גנודנעה

 .ןטסריפ רעה : רעדָאו ! ףַארג רעה ,ץנעלעסקע רעיא;

 עלעיצרעמָאק ערעזנּוא ּבילּוצ גרּוּברעטעּפ ןייק קידנעמוק

 יּבגל ןה בוח ןטסקילײה רעזנּוא רַאפ ןענּופעג רימ ןּבָאה ,םינינע

 ןדנעװ ּוצ ןרעזנּוא קלָאּפ ןטקירעדינרעד טעד יּבגל ןה ,ןַארט םעד

 ּוצ ,דסח לש ךלמ םּוצ השקּב רעטסקינעטרעטנּוא ַא םימ ךיז

 עויטקּודָארּפ יד זַא ,םעד ןגעװ ,טעטסשיַאמ רעכעלרעסייק ןַײז

 ןטּורקער ןּבעג ןפרַאד ןלָאז ,דמעמ ןטסעפ א ןּבָאה סָאװ ,ןדיי

 ןּוא ,רענַאטרעטנּוא ערעדנַא יד יװ ,עמרָאנ רעקיּבלע;רעד ןיִא

 ןדײי רַאפ טריפעגנייא זיא סָאװ ,ןטורקער לָאצ ערעסערג יד זַא

 ףיױא ןרעװ טגײלעגרעּבידַא ךעלטנגייא לָאז ,1852 ילּוי 19 םעד

 טשינ ןּבָאה סָאװ ,ןדי עװיטקּודָארּפמוא ןּופ עירָאגעטַאק רעד

 טלעטשעגטסעפ זיא סע לָאצ סעמעװ ןוא טרָאנױאװ ןטמיטשַאּב ןַײק

 .ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא רָאּבזַאר רעד יװ םעדכָאנ ןרָאװעג

 ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא !ףַארג רעה ,ץנעלעסקע רעיא

 ןפױא ןעגנערּב ּוצ טײרג זיא דנאלרעטָאפ ןּופ ןּו רעדעי ןעװ

 רימ ןטלָאװ ,(1 םּוטנגײא ןייז ןּוא רעדניק עניײז דנַאל ןּופ חּבזמ

 ?סעיַאמ עכעלרעסיק ןיז ןײז ּוצ הירטמ הזעה יד טַאהעג טשינ

 רעד רַאפ קיסַאּפ טשינ ןײז ּוצ טנײש סָאװ ,השקּב ַאזַא טימ טעט

 -יּב רעד ןּופ טגײצרעּביא טשינ ךיז ןטלָאװ רימ ּבױא -- ,טײצ

 רעד ןּופ ןסערעטניא יד ןה ןרעדָאּפ סָאד זַא ,גנּורַאּפרע רערעט

 ,קלָאּפ םענעגָאלשרעד רעזנּוא ןּופ הבוט יד ךױא ױזַא ,גנּוריגער

 .ָאמ ןוא עשיזיפ עמָאקלּופ א קלָאּפ רעזנּוא רָאּפ טייטש לַאפנגעק ןיא

 ךיז טעװ ץנעלעסקע רעײא זַא ,ןפָאה רימ .גנּוכַאװשּפָא עשילַאר

 יד טײקמַאקרעמפױא קידנעקנעש ,ןגײצרעּביא םעד ןײא ןײלַא

 טרעלקרעד טײקיטכירּפױא רעֶלּופ טימ ןּבָאה רימ סָאװ ,ןחיטָאמ

 רעמירק רעד תעּב ןרָאװעג ןּבירשעג זיא םּודנַארָאמעמ "רעד (4 =

 .המחלמ

 288 ןװיכרַא עשיסור יד ןּוֿפ

 עיּפָאק א ,טעטסעיַאמ רעכעלרעסיײק ןייז ּוצ השקּב רעזנּוא ןיא

 .ּוצ ײּברעד ןגיײל רימ רעכלעװ ןּופ

 םלָאז ריא זַא ,ץנעלעסקע דעײא םימחר ןשעּב רימ . . . ,

 רַאפ עישומה:ךאלמ רעזנּוא ,ןעװעג .דימּת טנעז ריא יװ ,ןייז

 יד זַא ןּוא ,הסח לש ךלמ םעד ,טעטסעיַאמ רעכעלרעסײק ןייז

 ןיא ןעניפעג ךיז ןלָאז זנּוא ןקיטומרע ּוצ ןעלטימסָאמ ענעמּונעגנָא

 עלּופטסנידרַאּפ יד .ידכּכ ,ןעלטימ:םיוצ ענעמּונעגנָא יד טימ םּכסה

 ,עקידלּוש יד ןּופ סױא ײז טלײט גנּוריגער יד זַא ,ןסיװ ןלָאז ןדיי

 ידכּב ךיוא ןּוא ,ףמַאק רעײז ןיא טּומ רעמ ןעמּוקַאּב ןלָאז ײז ןּוא

 ןרעקרַאטש א ךָאנ ןעמּוקַאּב ןלָאז ,סָאד קידנעעז ,עקידלּוש יד

 ,?רעטעּב ןרעװ ּוצ לּומיטס

 ןקירָאפ, זַא ,ןזיװעגנָא רעטַײװ טרעװ גנּודנעװ רעד ןיא

 -ליג רעטשרע ןּוּפ רחוס (2 רעצענעמַאק רעד טָאה רעּבמעטּפעס

 ידי ערעדנַא ןעצ טימ ןעמַאזּוצ ,גרּוּבצניג רעגדיּבנרע רעד ,עּיד

 ענעדיײשרַאּפ ןּופ עידליג רעטשרע ןּופ םירחוּפ ןּוא רעגריּבנרע עש

 השקב עטכארּבעגנּבױא יד רַאצ םעד טגנַאלרעד ,?םעינרעּבּוג

 השקּב עקיזָאד יד זא ,ןגרּוּבצניג ןעװעג עידומ ןעמ טָאה טציא; ןּוא

 .?טעטימָאק ןשידיײא םעניא ןעלדנַאהטּב ןסיײהעג רַאצ רעד טָאה

 טיג עכלעװ ,עלעטש עקידנגלַאּפ ךױא טלַאהטנַא גנּודנעװ יד

 ורקעה רעד ןּוּכ טסאל רעד ןגעװ ןעגנוזײװנָא עטנַאסערעטניא

 :ןדַײ רַאּכ ענישט

 דנַאלסּור ּוצ ןעמּוקעגּוצ ןענעז סע ןעװ ,ןָא טייצ רעד ןּופ,

 תובוח-רעײטש יד ןּבָאה 182/ רָאי ןזיּב ,סעינרעּבּונ:ברעמ יד

 םקּוקעג טשינ ,לּבור 300,000 יה רעמ טשינ טכײרגרעד ןדיײי ןּופ

 ןלָאצ ּוצ בױחמ ןעװעג ןדײי ןענעז םלָאמעד זיּב סָאװ ,ףױרעד

 500 ּוצ) רעײטש-ןטורקער ןלעיצעּפס ַא ןּוא רעײטש ןטלּפָאט ַא

 -עגנײא זיא סע טני ,ןָא 1827 רָאי ןּופ .(טּורקער ַא רַאפ לּבּור

 ןיא טבילפ-ןטורקער יד טלעג-רפוכ םעד טָאטשנָא ןרָאװעג טריּפ

 ןסקאװעגסױא ןדי יד ןּופ תובוח:רעיטש יד ןענעז -- רּוטַאנ

 .רעירפ יװ רעמ לָאמ טרעדנוה טעמּכ .ה .ד ,לּבור ןָאילימ 8 זיּב

 רעד טמַאטש תובוח יד ןּופ סקואװ ןלענש ַאזַא ןּופ הּביס יד זַא

 עגַאל יד ןזײװַאּב ןָאק סָאה - טסאלףטורקער רעד ןופ רקיש

 טריטסיזקע סע ּואװ ,עינרעּבּוג רעּבַארַאסעּב ןיא ןדי יד ןופ

 טָאטשנָא רעײטש:ןטורקער ןלָאצ ןּופ גנּונעדרָא יד טציא זיּב ךָאנ

 םּוש ןײק טשינ טעמּכ ןּבָאה ןדיי ּואװ ןּוא רּוטַאנ ןיא ןטּורקער

 ,"(לֹּבּוּר טנזױט 7 יװ רעמ טשינ) תובוח-רעײטש

 -נעװ ןײז טימ טקעװצַאּב גרוּבצניג ךעלטנגײא טָאה סָאװ

 רעד ןְופ ןּבָאה שיטקַאפ תמחמ ,רָאלק ןצנאגניא טשינ זיא גנּוד

 "ם ,ץעועג רעד ײס ;ןטילעג טשי ןדײ עכײר יד ענישטורקער

 טַײקכעלנעמ עלּופ יד ןּבעגעג ײז טָאה קיטקַארּפ יד סרעדנּוזַאּב

 ןיא ןצנַאגניא ןעװעג זיא טַארַאּפַא;להק רעד } ךיז ןעײרּפַאּב ּוצ

 טנעקעג קידנעטש ךיז ײז ןּבָאה םעד רעסױא ןוא טנעה ערעײז

 ,טלעג רַאפ ןפיוקסיוא

 ,טַאהעג טשינ ללכּב גנּודנעװ יד טָאה ןצּונ ןשיטקַארּפ ןיק

 ,טיּבעג דנַאלסּור ןיא םישזער רעד ךיז טָאה 1855 רַאּורּבעּפ ןיא תמחמ

 רעד ןגעװ ץעזעג םעד ןה טּפַאשעגּפָא טָאה || רעדנַאסקעלַא ןוא

 .?ןדאידזַאר, ןגעװ לעּפַאּב םעד ןה ,ןדײ רַאפ טסַאל:ןטּורקער

 ,קסלָאדָאּפ-ץענעמַאק (2
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 טימ טלגנַארעג ךיז ןּבָאה ןטסינָאטנַאק יװ .וז
 דמש-גנַאװצ

 -ָאטנאק ןּופ עיעּפָאּפע רעצנַאג רעד ןיא עטסשיגַארט סָאד

 עסיֹורג יד זיא ןטשרע םעד יַאלָאקינ ןּופ ןטײצ יד ןיא ןטסינ

 ףױא ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,רעריטרַאמ-רעדניק עזָאלנעמָאנ לָאצ

 ףןדמשּפָא ךיז ןוָאל טלָאװעג טשינ ןפוא ןיאּב ןּוא םשה-שּוריק

 :טױא זיא - רעטסערג רעד רשפא - רעדניק לײט רעסױרג ַא

 :ףָארטש ןוא סעמרַאזַאק יד ןיא ,ןגעװ עטיװ יד ףיוא ןּברָאטשעג

 טרמשענּפָא ןעמ טָאה--טפלעה ַא רשּפא--לייט ןסיורג א ;ןענָאילַאטַאּב

 םייהעג ךיז ןּבָאה עמדמשעגּפָא יד ןּוּפ ךסַא דעּבָא ,טלאװעג טימ

 -רעד ןּפָא ןּבָאה םיסּונא יד ןופ לײט א ןּוא ןדי ראפ ןטלאהעג

 ןַײק ןרעװ טשינ ןליװ ןּוא ןדײ ןּבילּבעג ןענעז ײז זַא ,טרעלק

 :סעטָארּפ עקיזָאדיד ,(שיסקָאדָאטרָא-שיכירג) ?ענװַאלסָאדַארּפ,

 } יַאלָאקנ טױל ;ןרעװ טפָארטשַאּב ּבראה רעײז ןגעלפ ןטנַאט

 יד ןיא ןקישּפָא ײז ןעמ טנעלפ (1849 ןיא) לעּפַאּב ןכעלנעזרעּפ

 לֹּכ ןײטשסױא ןנעלפ ײז ּואװ ,(סעטָאר-ןטנַאטסערַא) תוסיפּת

 ,םישק:םייונע

 םּוטימסניא םער טּפַאשעגּפָא טָאה || רעדנַאסקעלַא תעּב

 -עג םעד טזָאלעגרעּביא רעּבָא רע טָאה' ,(1856) ןטסינָאטנַאק ןופ

 ןומ ,טרמשעגּפָא ןיוש טָאה'מ סָאװ ,ןטסינַאטנַאק יד זַא ,ץעז

 ןגעװרעד טינ ךיז ןרָאט ןּוא ןּבױלג ןכעלטסירק סעד ײּב ןּביײלּב

 ןדי סלַא ךיז ןרעלקרעד רַאפ ףָארטש יד ;קירּוצ ןרעקמּוא

 עטנַאסערעטניא יד ןּופ .רעירפ יװ עּברַאה  ַאזַא ןּבילּבעג זיא

 -טנּפערַאפ סנטצעל ןענעז סָאװ ,ןטטינָאטנַאק יד ןגעװ ןלַאירעטַאמ

 לָאצ יד זַא ,ןעעז ןעמ ןעק ,(גרוּבזיג .ש ןּופ ןרָאװעג טכעל

 ײז טָאה'מ זַא ,םעדלעמעג לעיציּפָא ןּבָאה סָאװ ,ןטסינָאטנַאק

 ןיא טרעסערגרַאפ סרעדנּוזַאּב ךיז טָאה ,טלַאװעג טימ םדמשעג

 טגנערּב ּב"צ ױזַא .גנּוריגער סנטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא ןופ ּבױהנָא

 עטדמשעגּפָא 44 סעדָא ןיא ןּבָאה 1857 רָאי ןיא זא ,רּבחמ רעד

 :עקרענָא ײז זַא ,טרעלקרעד ןָאילַאטאּב רעװעיק ןּופ ןטסינָאטנאק

 1859 רָאי ןיא .ןדי ןּבילּבעג ןענעז ןּוא ןטסירק רַאפ טינ ךיז ןענ

 :לַאטַאּב רעװעיק סענּופ ךיוא ,קצָאלּפ ןיא ןטסינַאטנַאק 32 ןּבָאה

 רָאְי ןיא ,רעירפ ְךָאנ .גנורעלקרעד עקיּבלעיד טכַאמעג ןָאי

 ,ןטסינָאטנאק-ןסָארטַאמ 92 טעדלעמעג ענעגײא סָאד ןּבָאה ,5

 יַאב-ןטסינָאטנַאק רעקסלעגנַאכרַא םעד ןּופ ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ

 :נַאברַא םעד ןּופ רעדיװ ,ןטסינָאטנַאק 38--1857 רָאי ןיא ;ןָאילַאט

 רַפּפרעד ןּבָאה ןטנאמסעטָארּפ עגנוי עלַא יד ,ןָאילַאטַאּב רעקסלעג

 עקינײא טנַאקַאּב ןענעז רעטעּפש .ףָארטש עּברַאה ַא ןעמּוקַאּב

 םּוצ קירּוצ רעּבירא ןענעז ןטשינָאטנַאק ענעזעװעג ןעװ ,ןלַאּפ

 רעד) ןרָאװעג טּפשמעג גנערמטש ראפרעד ןּוא םוטנדײ

 רָאי ןיא ןגרעּבנעזײא ןּופ ,1871 רָאי ןיא ןענַאמצַאק ןּופ סעצָארּפ

 4(? (.דנַא .א 1881 רָאי ןיא ןװעיטנערעט ןּופ ,0

 ײעג ןענײז ןטסינָאטנאק ןגעװ ןעלקיטרא ס גרּױּבזניג .ש (4

 לקיטרַא ןַײז ךיוא ל"גפ ,יַאמ ןּוא לירּפא ,1924 "טפנּוקּוצ , ןיא טקּורד

 ,89 .ז ,2 .ּב ,(קסנימ) טפירשטַײצ,/ ןיִא

 ןטסינָאטנאק ןגעװ ?קיטרַא רעזנוא עז (
 4241 .ז ,9 .ּב ,(שיסּור) ע:דעּפָאלקיצנע

 ּרעשידַײ, רעד ןיא

 90 ןװיכרַא עׂשיסּור יד ןוֿפ

 םע ּואח ,טכַאמ רעד ּוצ ןעגנודנעװ ײװצ ָאד ןעגנערּב רימ

 ,רעריטהַאמ עגנּי עכלעזַא 4 ןּופ עטכישעג יד טלײצרעד םרעװ

 .םע ןּוא םּוטנרײ רעײז רַאפ טפמעקעג תונשקע טימ ןּבָאה סָאװ

 םכַאמ רערעכעה רעד ּוצ זיב םעגאלקנָא טגנַאלרעד לָאמ עכעל

 ישרע רעד .םייונע עכעלקערש ןענַאטשעגסױא רַאּפרעד ןענעז ןּוא

 תהפסוה עשיפַאדגָאיּב ַא ןיא ,ןקורד רימ סָאװ ,טנעמּוקָאד רעט

 ןּופ ךָאנ טמַאטש סָאװ ,ןטסינָאטנַאק ריפ יד ןּופ תולדּתשה ַא ּוצ

 רעמײװצ רעד ,םישזער סנטשדע םעד יַאלָאקינ ןּופ ןרָאי עטצעל יד

 םענופ ךשמה ַא זיא ןּוא 1860 רָאי םּוצ ןיוש ךיז טיצאּב טנעמּוקָאד

 ןּופ ײװצ ןגעװ || רעדנַאסקעלַא ּוצ השקּב ַא זיא סָאד :ןטשרע

 ןענּופעג גנַאלנרָאי ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטסינָאטנַאק עטנַאמרעד ריפ יד

 ײװצ ערעדנַא יד .תונשקע רעשידײ דעײז רַאפ תוסיפּה יד ןיא

 זא ,תועמשמ ;טנָאמרעד םינ השקּפ רעד ןיא ןיוש ןרעװ ןעמענ

 ןטנעמּוקָאד עדײּב .םַײצ רענעי זיּב טּבעלרעד טשינ ןּבָאה ײז

 .יסּור רעטזײרגרַאפ קרַאטש ןּוא רעװיאַאנ ַא ןיא ןּבירשעג ןענעז

 ,טײצ רענעי ןּופ ליטס םעניא ,ךַארּפש רעש

 ,שטיּבָאּסַאנ לטעטט ןיא ןריוּבעג ,װ ָאשט ַאקט המ לשע

 םעניא רע זיא תליחּת .עינרעּבּוג רעװעליהָאמ ,דזעיױא רעקצילעּב

 -ַאטַאּב רעמרעּפ יד ןיא טסינָאטנַאק סלַא ןעמוקעגנָא 1845 רָאי

 רעטנּוא ןענּופעג ךיז ןּוא ןטסינָאטנַאק עשירעטילימ יד ןּוּפ ןענָאיל

 :נָאד קינװָאקלָאּפדָאּפ רידנַאמָאק-ןענַאילַאטַאּב . ןופ גנּוריּפנָא רעד

 ןעמּוקנָא ןײז ךָאנ ףּכּת םיא ןעמ טָאה טרָאד .יקסװעשט
 סָאה ,ןטסינָאטנַאק ערעדנַא םימ םענײאניא ילּוי שדוח ןיִא
 .עג טלאװעג םימ ,רָאי ןקיבלעמעד ןעמּוקענּוצ ןענעז
 ןגָאלשעג קידתוירזכא ,טָארדעג ײז טָאה'מ ,המש םּוצ ןעגנואוצ
 ןענעז 1848 רָאי םעניא .ןליח רעײז ןגעק ןיטולחל טדמשענּפָא ןוא
 םעניא טסניד-רעמילימ ןכעלקריװ ףױא ןרָאװעג טלײטעגסױא ײז
 :ַאטשעגסױא ײז ןענעז !טרָאד ךױא .6קלַאּפ-רעגעי יקסחעלעּב
 -רעּבױא ןרַאפ ךיז ןּבָאה ײז סָאװ ,ראפרעד םישק םייּונע לּכ ןענ
 רעײז .טדמשעג טלַאװעג טימ ײז טָאה'מ זא ,טגָאלקעג רידנַאטָאק
 -עה רעד ּוצ ויּב ןעגנַאגרעד זיא ,ײז טקינײּפ'מ זַא ,עיזנעמערּפ
 .טקּוקענמּורא םינ וליּפא םעד ףיוא ךיז טָאה'מ רעּבָא ,טכַאמ רערעכ
 םּוצ זיּב ןעגנַאגרעד עגַאלקנָא רעײז זיא רעּבָא םײצ עטצעל יד
 ןליופאּב טָאה רעכלער ,(| יַאלָאקינו שטיװָאלװַאּפ יַאלָאקינ רסיק
 -וַאלסָאזַארּפ םענופ ךיז ןגָאזּפָא רַאּפ טשדמולּכ יז ןקישראפ ּוצ
 ןעניפעג יז ּואװ ,םעטָאר-ןטנַאטסערַא (4 רעדנַאלא ןיא ןּבױלג םענ
 ןענעז ײז ּואח ןּוא ןָא 1849 רָאי םענּופ ןוש בצמ םעד ןיא ךיז
 רעײז ײּב ,םירּוסי עכעלקערש יד ףױא טקּוקעג טשינ ,ןּבילּבעג

 ,הנומא

 װָאשטאקפ ולא 1849 רָאל ןיא זַא ,ןעגײמ רשפא ףראד סָאד (

 .נטק רַאּפ טסניד:רעטיללמ רעכעלקריװ רעד תמחמ ,רָאי 18 ןרָאװעג טלא

 סָאד .ןָא רָאי 18 ןּופ טשרע ןענעכער ןּביױהנָא ךיז טגעלפ ןטסינַאט

 ,רָאל 15 ןעװעג ט?8 רע זיא טדמשעגּפָא ןװָאשטאקט טָאה'מ תעּב זַא ,טסײח

 טלָאמעד ןּבָאה סָאװ ,ןעלמיא רעדנאלַא יד טנײמעג טרעװ 4

 ,דנאלסּור וצ טרעהעג
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 לטעטש םעניא ןרױּבעג ,װָארעּפסענ ןויצןפ 64

 -ברּוד ,עינרעּבּוג רעװעליהָאמ ,דזעיױא רעװָאשטַאנָאר ,ןיבָאלשז

 -םענ ךױא יװַא ,וָאשמַאקט המלש .ענעגײא סָאד טכאמעג

 טפָארטשַאּב ןטסינָאטנַאק סלַא טסניד רעײז תעשּב ןענעז הָארעפ

 הנומא ןרעכעלטסירק} רעה ןּופ ךיז ןגָאוּפָא רַאפ ןרָאהעג

 ץימש 150 ּוצ לָאמ ןטסקעז םעד ןּוא ץימש 100 ּוצ לָאמ ףניּפ

 -נעטריװ ץנירּפ טעטסעיַאמ ןײז תעשּב ;רעטיר ענרעזיא טימ

 .ָאטנַאק רעמרעּפ יד טכּװזַאּב ןוא) ןרָאּפעגכרּוד זיא יקסגרעּב

 םעד ןגעװ ןעגנַאלרעד טלָאװעג םיא ײז ןּבָאה {ןענַאילַאטַאּב-ןטסינ

 ךאװ רעטנּוא ןסָאלשרַאפ ײז ןעמ טָאה רַאּפרעד ;עיזנעטעדּפ א

 רעּבירַא ןטלַאהענּפָא טרָאד ײז ןּוא ק} דלעפ ןקידכעליײק ןיא

 .ןסע ןָא תעל:תעמ ירד

 טקישעגרעּבירַא ײז ןעמ טָאה סעטָאר רעדנַאלַא יד ןּוּפ

 ןּופ ןּוא םלָאהעּפָאק ןײק טַאטש רעד םֶא ןּופ ,דנַארטסנַאמליװ ןײק

 גָאט ןקיטנײה זיּב ןָא 1849 רָאי םנּופ ןּוא ,גרָאּביװ ןייק ןטרָאד

 ןעגעז ײז תעשּב ןה רעּבָא .םישק-םייונע ןּוא תופידר ײז ןדײל

 ײז ןענעז ,גָאט ןקיטנײה זיּב ,רעטעּפש ןה ,ןטסינָאטנַאק ןעװעג

 לאמדנעּבַא ןקילײה ןוא ױדױ םײּב ןעװעג טשינ לָאמניא ןײק

 .ןּביולג םענװַאלסָאװַארּפ ןטיול

 רעקסנימ ,עינזרעװס ןופ ,יקסווַאילַאכ לדּוי 6

 יד ןיא טסינָאטנַאק סלַא ןעמּוקעגנָא ךיוא תליחּת זיא ,עינרעּבּוג

 םָאה רע !ואװ ,1846 רָאי םעניא ןענָאילַאטַאּב עטנָאמרעדנּבױא

 ,נאמָאק יר ןופ ןפָארטש עקידתוירזכַא ןטילעג ךעלקערש ךיוא

 ,טסניד ןכעלקריה םּוצ ןרָאװעג טריפעגדעּבירַא זיִא רע ןעװ ;ןריד

 ילעז םעד ןיא ןרָאװעג טקישעג זנוא טימ םענײאניא רע זיא

 ןטױל ,רע זיא ןטרָאד ןּופ .קלָאּפירענעי יקסװעלעּב ןקיּב

 גנוטסעּפ רעד ןיא ךיײלג ןרָאװעג טקישרַאפ ,רסיק ןּוּפ םולשַאּב

 שרוה ןדעי טגָארט ןּוא םויה דע ךיז טניּפעג רע ּואװ ,(!גרָאבאעװּס

 ,הנּומא ןייז ראפ ףָארטש עכעלרעּפרעק רעּבירט

 םעניא ןײרַא תליחּת זיא טרעּפײפ םהרבא 64

 ןטסינָאטנַאק עשירעטילימ יד ןּופ ןָאילַאטַאּב-ּבלַאה רעקסלעגנַאכדַא !

 טָאה'מ .ןרָאװעג טקינײיּפעג ךױא זיא רע ּואװ ,1831 רָאי ןיא

 ּוליפַא טָאה רע זַא ,ךיז ןדמש ּוצ ןעגנּואװצעג קרַאטש ױזַא םיא

 ןיא ןּפרָאװעגנײדא ךיז טָאה ןּוא ןּבעל סָאד ךיז ןעמענ טלָאװעג

 ןּוא ,ןרָאװעג לּוצינ דלַאּב רע זיא רעּבָא קילג םּוצ ;םענּורּב ַא

 םרמשעגּפָא םלאװעג טימ םיא ןעמ טָאה ףיורעד טקּוקעג טשינ

 .טָאלּפ ןט4 םעניא טסניד םּוצ טמיטשַאּב 1855 רָאי ןיא ןוא

 טַאה'מ סָאװ ,ךמס ןפיוא ןּבױלג םענּופ ךיז ןגָאזּפָא רַאפ ,שזַאּפיקע

 טקישרַאפ ןענַאד ןּופ ךיוא רע זיא ,טלַאװעג טימ טדטשעג םיא

 טדַאטשנָארק טָאטש רעד ןיא סעטָאר:ןטנַאטסערַא ףיוא ןרָאװעג

 ,?גרָאּביװ ןייק ןטרָאד ןּופ ןוא

1 

 ,טעטשעיַאמ עכעלרעסײק רעיא,

 רסיק םענופ לעפאּב ןטױל ןציז ןָא 1849 רָאי םעד ןּופ

 וָארעּפסענ ןויצ-ןּב ןּוא װָאשטַאקט המלש ןדײ יד ה"ע | יַאלָאקינ

 ,דנאלניפ ןיא ךיז ןעֶגיִּפעֶג גרָאּביװ ךלוא ןּוא גרָאּבַאעװס 64

 792 ןֹויכרַא עשיסּור יד ןּופ

 ,ןּביולג םענַאלסָאװַארּפ םענופ ךיז ןגָאזּפָא רעײז רַאּפ הסיּפּת ןיא
 יד ןיא ןעגנואװצעג ןעװעג ןוצר רעײז ןגעק ןענעז ײז ןכלעװ ּוצ
 ןעניפעג םויִה דע .ןטסינָאטנַאק ןעװעג ןענעז ײז ןעװ ,ןרָאי עגנּוי
 .סעפ רעד ןיִא טעּברַא-סגנוטסעפ ףיוא ןטנַאטסערַא סלַא ךיז יײװ
 .רעה יד ןּופ טסעפינַאמ ןטסקידעגג ןטיול רעּבָא .גרָאּביװ גנוט
 ליפ רעײז ןָא טײצ רענעי ןּופ ןּבָאה דרע רעד ףױא רעש

 ןכַאמ סָאװ ,ןטנאטקעס} יד וליפא ,החילס ןעמּוקַאּב ןעקידלושו
 םעד רצקמ 'ײז ןענעז םעד ךרוד ןּוא סיסירס רַאפ ןײלַא ךיז
 ענעזעװעג יד) עכעלקילגמוא יד ,ײז ףיוא רָאנ .(6 ןימ ןכעלשטנעמ
 יד דצמ דָאנג ןּופ לרוג רעד ןעװעג לה טשינ זיא ,ןןטסיגַאטנַאק
 .דסח:יכלמ

 ,ןָא טוײװ ןּוא טלעפאּב ,טעטסעיַאמ עכעלרעסיײק רעיא
 ,טלָאמעד רעדָא ,דובּכה:אסּכ ןײד ײּב :דָאנג ןכוז ײז ןלָאז ּואח
 רענעי ףױא) ןיד-תיִּב ןכעלקערש ןרַאפ ןעמּוק ןלעװ ײז ןעװ
 ּוצ םימחר ןּוא דסח טימ לּופ טסיּב ּוד ,רסיק ,ןײנ ַָא !ןטלעװ
 סָאװ ,יד ןזָאלרַאפ טשינ טסעװ ןּוא עקינעטרעטנּוא עירט ענייד

 ,"טָאג ןיא ןּבױלג

 (1860 רַאורּבעּפ)

 ,(גרוּברעטעּפ ,גרּוּבצניג ןָארַאּב ןּופ װיכרַא)

 אמּתסמ -- טשינ טײטש השקּב רעד רעטנּוא המיתח. ןייק

 קסעתמ ךיז ןּבָאה סָאװ ,םינלדּתש עשידײ טגנַאלרעד יז ןּבָאה

 גנּודנעװ עקיזָאדיד זַא .עטריטסערַא יד טָא ןּופ ןינע ןטימ ןעװעג

 טָאה ,טגָאזעג יװ ,תמחמ ,רָאלק זיא הלועּפ ןייק םַאהעג טשינ טָאה

 ,טסַאּפעגפױא גנערטש }|| רעדנַאסקעלַא ןּוּפ גנוריגער יד ּוליּפא

 רעײז ײּב ןּבילּב ןלָאז ןטסינָאטנַאק עטדמשענּפָא לָאמַא יד זַא

 .הנּומא רעײנ

 ןיא ןקַאלָאּפ יד ןגעק גייצקרעו סלַא ןדיי .וו
 םעד ברע דנַאלסּור ןּופ טנַאק ברעמ-םורד

 דנַאטשפ וא ןשיליֹוּפ

)1861( 

 עסיװעג טימ) ָאד ןעגנערּב רימ סָאװ ,טנעמוקָאד רעד

 ָאדָאּפ ,העװעיק םענּופ טרָאּפַאר רעלעיצנעדיּפנָאק ַא זיא ,(םידוציק

 װַאקישטליסַאװ טשריפ רָאטַאנדעּבוג-.נעג רענילָאװ ןּוא רעיל

 ,1861 רעּבמעװָאנ ןּופ םינינע עטסקינײװעניא רַאּפ רעטסינימ םּוצ

 עשידײ יד ױזַא יװ םעד ןגעװ ,דנַאטשּפױא ןשילױּפ םעד ברע

 ןרעװ טצּונעגסױא ןָאק ןּוא ףראד טנַאק םעד ןּוּפ גנורעקלעּפַאּב

 -- ןקַאלַאּפ יד .טנעמעלע ןשילױּפ םעד ןגעק גײצקרעװ סלַא

 'ָאקע ןענעז סָאװ -- ,רעציַאּבטּוו עשילױּפ יד רעקיטכיר

 .68ס0תווטו עטקעס:םיסירס עשיסור יד טניימעג (2
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 ןּבעל םעניא רָאטקַאּפ רעקיטכיװ א ןעװעג לערזטלוק ןּוא שימָאנ

 עד ןּבָאה ,װעיק ןיא לעיצעּפס ,דנַאלסּור ןקידברעמ:םורד ןּוּפ

 ףרַאד ןעמ ,6 דצ רעײז ףױא ןדי יד ןעיצּוצ טּבערמשעג טלָאמ

 םנזױט 000 זיּב םנױאװעג ןּבָאה טנאק םעד ןיא זא ,ןעקנערעג

 ןשימָאנָאקע םעניא עלָאר עסיױרג ַא טליּפשעג ןּבָאה עכלעװ ,ןדײ

 -ליסַאװ טשריפ טיג -- ,קלָאּפ רעדנא ןַא ןצונסיוא ףרַאד'מ,, .ןּבעל

 סָאװ ןּוא גנּוריגער רעד ײרט זיא סָאװ ,קּלָאפ א--,הצע ןַא װָאקישט

 םישעמ יד ןריזילַארַאּפ הגרדהּב טײצ רעד טימ טנָאקעג טלָאה

 עשידײ יד ןעניװעג ּוצ ידכּב .?ןקַאלַאּפ יד ןופ רענעלּפ ןוא

 ןדי ןּבױלרעד ּוצ סרעדנַא ןשיװצ רָאפ רע טגײל סעטַאּפמיס

 טימרעד ןּוא (רעציַאּבטּוג עשילױּפ יד ןּופ תואלחנ ָאד ןפיוק

 -ַאװ טשריפ .םיצירּפ עשילױּפ יד ןּופ טכַאמ יד ןכַאװשּפָא בנא

 נימדַא עלַארעּביל רעמ יד ּוצ טרעהעג טָאה װָאקישטליס

 קנאדַא .עכָאּפע םנטײװצ םעד רעדנַאסקעלַא ןּופ ןרָאטַארטס

 חנה עסיװעג ןרָאװעג ןּבעגעגסױרַא 1861 רָאי ןיא ןענעז םיא

 לָאמ עקינײא ךיא טָאה רע ;} װעיק ןיא ךיז ןצעזַאּב ּוצ ןדײ רַאפ

 עםיװעג ןּבעג ףרַאד'מ זַא ,גרוּברעטעּפ ןיא גנּוריגער רעד ןזיװעגנָא

 ,טכער ערעטיירּב ןריי סעירָאגעטַאק

 ךרוד ןקַאלָאּפ יד ןגעק ןדײ יד ןצּונּוצסױא ןַאלּפ ןייז ןּופ

 .ןרָאװעג טינרָאג יא ,הרע ןפיק ײז ןּבױלרעד יװ ,החנה ַאזַא

 ןדַײ יד ןלָאצ ּוצ ןעװענ םיּכסמ טשינ טָאה גנוריגער עשיסּור יד

 גנומיטש יד זיא םעד רעסיױא ןּוא ,םעיגעליװירּפ עכלעזַא טימ

 דצ ןפױא ַאד ןעװעג יװ ײס ןזײרק עשידי עלערּוטלּוק יד ןשיװצ

 -רעּבּוג יד ןיא עסַאמ רעשידײ רער עגונ זיא סָאװ }דנַאלסּור ןופ

 .ףמַאק ןצנַאג םענופ טייװ ןענַאטשעג ללכּב יז זיא ,סעינ

 טכעלטנפערַאפ טרעװ .טנעמּוקָאד רעטנַאסערעטניא רעד

 רּוטַארעטיל רעשיריי:שיסּור רעד ןיא םגה ,לָאמ ןטשרע םּוצ ָאד

 .ט טנָאמדעד רּוצִיקּב ןעװעג ןיוש םיא ןגעװ זיא

 -ילימ רענילָאװ ןּוא .רעילָאדָאּפ ,רעװעיק םענּופ טרָאּפַאר/

 -קיניװעניא רַאּפ רעטסינימ םּוצ רָאטַאנרעּבּוג:לַארענעג ןשירעט

 .604/ .נ ,1861 רעּבמעװָאנ ןט25 םענּופ ,םינינע עטס

 .לעיצנעדיּפנָאק

 טײצ רעטסײנ רעד ןיא טָאה סָאװ ,קלָאפ עשילױוּפ סָאד

 :םיֹורַא טשינ טָאה ,ןצנעדנעט עשיטילָאּפ ענייז ןזיװעגסױרַא טלוּב

 =רַאפ ןקַאלָאּפ יד .טנעמעלע ןשידרײי םעד ךױא גיוא ןּופ טזָאלעג

 -נטײדַאב רעײז רעד ןופ תובישח עסױרג יד םּוג ץנַאג ןעײטש

 טימ ,ויא טנעה עריא ןיא סָאװ ,גנורעקלעּפַאּב רעשידיײי רעקיד

 ןּופ ןדי יד ןעלצוצ ןקאלָאּפ יד ןּופ ןעגגואימאּב יד ןגעװ (}

 ןגעװ יק צ א ש .י ר"ד ןּופ לקיטרַא םעד עז דצ רעײז ףיוא טנַאק.ברעמ

 עלָאר רעלערּוטלּוק רעד ןגעוו ,דנַאּב םעד ןיא 1863 ןּופ דנאטשפיוא ןשילוּפ םעד

 :עז װעיק ןיא לעיצעּפס ןקאלָאּפ יד ןּופ

34 4468 

 .(6יא8 17 )

 טנַאמרעד (שיסּור) קלָאפ ןשידיי ןּופ עטכישעג ןיז ןיא ןעסע ג .י (2

 טניפעג לאנִיגירָא רעד .(157 .ז ,11 .ּב) טנעמּוקָאד םעד ןגעװ רּוצִיִקב רָאג

 עטסקינײװעניא רַאפ םּוי רעטסינימ ןּוֿפ װי כ ראא ןיא ךיז

 ףעד טימ ךיז ןצּונַאּב רימ ;טנעמַאטרַאּפעד רעכעלטפאשטריו ,םינינצ

 ,גרּוּבצניג ןָאראּב ןּופ ויכרַא ןיא ןענּופעש ןּבָאה רימ סָאװ ,עיּפַאק

 תי 38028806842, !0 וה. הקמזסאהמס8;

 4 ןװיכרַא עשיסּור יד ןופ

 . םָאד ןוא רחםמ רעצנַאג רעד טרירטנעצנָאק ,ןעמַאנסױא עניילק

 -עגנָא ןּבָאה ןוא ,דנאל םענופ ןּבעל עלעירטסּודניא עצנַאג

 םעד טָא ײּב ןח ןעניפעג ּוצ ןכּוז ןוא ריא ּוצ ןענפנה ךיז ןּבױה

 . ,ןפָא סָאד גָאזכ ,טָאה שינעכוז עקיזָאדיד ןוא .קלָאּפ ןכײרלָאצ

 ןסיװעג ַא ,ענַאל דענעפַאשעג רעד ּבילּוצ ,ןדי יד ײּב ןענופעג

 ,גנַאלקּפָא

 ךיז טלקיװמטנא סע ןעװ זַא ,טזײװַאּב ןדײ ןּופ עטכישעג יד

 -עמּוא ןּוא קידנעטש ײז ןלעטש ,גנודליּב עכעלטלעװ ײז ןשיװצ

 ןײרא טּפָא ןלַאפ ןּוא ןעגנּורעדָאּפ ערעסערג ץלַא םױרַא םּומ

 -נדײל עשיטָאירטַאּפ ןּוא תולעּפתה ןיא טעּפמיא ןּוא עיגרענע טימ

 גנּוריפפיוא עכעלטפַאשנדײל רעײז ןענָאמרעד ךיז רימָאל .ןטּפַאש

 ,רעּבמעל ,ןיה ,זירַאּפ ןיפ ןדַאקירַאּב יד ףױא 1848 רָאי ןיא

 ןיא ןטַײצ עקיאּורמּוא עקיטציא יד ןיא ךיוא ןּוא .המודכו גרּוּבסערּפ

 עטעטירָאמױא ןּוא עטסעּב יד ןּופ עקינײא צּודיּכ ןּבָאה עשרַאװ

 קלָאּפ ןשילױּפ םענּופ דצ ןפיא ךעלרעײפ טרעלקרעד ךיז ןדיי

 ןיא טקילײטַאּב תובהלתה רעטסערג טימ ךיז הדעו םע ינפּב ןּוא

 רַאפ טרָאד טרעװ שילױּפ .סעיצַאטסעפינַאמ עשיטָאירטַאּפ עלַא

 טָאה קירּוצ גנאל טשינ .ךארּפש עקילייה ןּוא עשירַארעטיל יד ןדיי

 רעד ןיא גנּומײש עשידײ ַא ןענײשרעד עשרַאװ ןיא ןּבױהעגנָא

 טצצזעגרעּביא ךױא ןענעז שילױּפ ףױא ,(4 ךַארּפש רעשילױּפ

 :ןעמָאנ ןקידהנּושמ ץנַאג א רעטנּוא ,תוליּפּת עשידיײ יד ןרָאװעג

 (418 קס- "ןּבױלג םונּבר השמ ןּופ ןעיורפ עשיליױּפ רַאפ תוָליִּפּת;

 טָאװ ,ןקידערּפ סָאד ןּוא - 168 טטעקתח1ג /2652060660)10)

 רָאפ טמּוק ,טסניד-סטָאג ןשידײ םענּופ לײמט רעקיטכיװ א זיא
 רעשילױּפ רעד ןיא ןלױּפ ךײרגיניק ןּופ ןלּוש:טּפױה יד ןיא
 .ךַצרּפש

 ןּופ ןטײרּפַאּב ןּוא ןטעדליּבעג ,ןקידנטײדַאּב םעניא . , ; .
 טנָאקעג גנּורינער יד טלָאװ םּוטנדײ ןעגנּוצינערנַאּב ערעװש יד
 -עלע ןשידײ ןשימרּוטש םעד ןגעק טּפַארק עקידנקריװ א ןעניפעג
 דנַאל ןניײא ןײז ןיא זיא סָאװ ,קלָאפ עשילױּפ סָאד .טנעמ

 טימ ,גנּורליּב ןַײז שימ רָאנ ,לָאצ רעסיורג ןײז טימ טשינ קרַאטש
 .צינערנַאּב יד טימ רקיע העד ןּוא לָאטַא ןּופ םעיגעליוװירּפ ענײז

 -ַארטײנ ןרעװ טשינ ןָאק ,ןדנַאטש-רעגריּב ערעדנַא ןּופ טכער עט
 ,חוּכ ןשיזיפ ןמיט רָאנ םכיװעגכײלג ןיא םכַארּבעג ןּוא םריזיל

 .אפּוג חֹוּכ העד טרעוד'ס ןמז לּכ רָאנ טרעױד העּפשה ןייז סָאװ
 רעדנא םעד ןּבעג ףרַאד'מ טָאװ ,םעד ןיא טקעטש דוס רעצנַאג רעד
 ,לָאצ ןיא ןסױרג טשינ -- םױא םזײװס יװ ,םנעמעלע

 ,מנעמעלע רעשידיײ רעד {ןרעװ ןָאקו זיא סָאד ;} טכיװעגרעּביא ,א
 . וַא ,טֿפַארק-סנּבעל ןּופ ןלַאװק ליפ יװַא ךיז ןיא טָאה רעכלעװ

 ןיפ ןיּבשה ןפױא ןקרַאטשרַאּפ ךיז ןּוא ןסקַאװסױא טכײל ןָאק רע
 .גנידיגער דעד ּוצ ךעלדניפ זיא סָאװ ,עיכיטס רעדנַא ןַא

 ףױא ןלעטשּוצסױא קימכיר סָאד זיא יצ ,תמאּב ןּוא . . .
 .רעד לָאצ רעײז סָאװ ,ןרײ יד ןּופ םײהײרט רעטסעפ רעד

 רעכעה סעינרעּבּוג עמױרטרַאּפנַא רימ ײרד יד ןיא זיולּב טכיײרג

 בצמ ןטקידדעג ַאזַא ןיא ךיז ןעניפעג עכלעװ ןּוא תושפנפ 0
 ּבױא ,טכער עכעלרעגריב ןּופ הגרדמ רעקירעדינ א ףיוא ןּוא

 -(1863--1861) .10142601:2/7 טַאלּבנכָאװ סָאד טנײמעג טרעװ (}
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 ןּוא סעגירטניא ךרּוד ןעמענ ךיז טעװ גנּורעקלעּפַאּב עשיליוּפ יד

 1 רענעלּפ עשיטילָאּפ ערעײז ןיא ןדײ יד ןעיצניירא תוחמבה

 -םַאּפ עשילױּפ יד ןּופ ןטפַאשנדײל יד ןעמיוצ ּוצ ידּכ . . ,

 -ּוצנָא םינ ,טגָאזעג רעירפ ןױש ּבָאה'כ יװ ,קיטױנ זיא ןטָאיר

 טרעױד ןּוא רעכיז טינ זיא גנּוקריװ ןַײז סָאװ ,חוּכ ןשיזיפ ןדנעװ

 זיא סָאװ ,קלָאּפ רעדנַא ןַא ןצונסױא ףראד'מ רָאנ ,גנַאל טינ

 טײצ רעד טימ טנָאקעג טלָאװ סָאװ ןּוא גנורגער רעד ײרט

 ,ןקַאלָאּפ יד ןּופ רענעלּפ ןּוא םישעמ יד ןריזילַארַאּפ הגרדהּב

 ןעװ ,ןפלָאהעעטימ !וצרעד ליפ רעײז טלָאװ גנונײמ ןײמ טױל

 ןצנַאג םעניא .טנַאק םעד ןיא תואלהנ ןפיוק ןּבױלרעד ןריי לָאז'מ

 -לעַּב רעצױַאּבטּוג ךסַא רעײז ןענעז דנַאל ןטױרטרַאפנָא רימ

 םָא ּבילּוצ זַא ,ענעכער רעכיז טעטּכ ןָאק'מ .ןדי ןופ תובוח

 ןיא טעװ םיצירּפ עשילױּפ יד ןּופ תובוח לָאצ רע סיורג רעד

 רעד ןּופ קלה רעקידנטײדַאּב ַא ןרָאי עטסטנעָאנ יד ןופ ךשמ

 ןיא ןײגרעּבירא ,לײטרַאפ ןשרעױּפ םענּופ ײרּפ זיא סָאװ ,הרע

 םעד ּפַאלק ןקרַאטש ַא ןּבעגעג טלָאװ סָאד ןּוא .טנעה עשיריי

 ןעשעג סָאד מלָאװ ײּברעד ןּוא ,טנעמעלע ןשילױּפ ןכעלדנײפ

 .?ןײלא ךיז ןיכ ןּוא טקרעמַאּבמּוא ,ךעלדירפ

 ןיא טּוּפסיד ַא ןגעוו ןדיי ַא ןּופ גָאלשרָאפ .ןצ
 םייּבר עשידיסח יד טימ טַאנעס

)1362( 

 טרעהעג ,ָאד ןקּורד רימ סָאװ ,טנעמּוקָאד רעװַאקישט רעד

 םידיסח רעניַארקּוא יד ןּבָאה טײז ןײא ןּופ ןעװ ,הּפּוקּת רעד ּוצ

 (עניװָאקּוּב -- ךעלטנגיא) עיצילַאג ןײק ןעװעג לגר-הלוע זײװנסַאמ

 רענישזּור לארשי 'ר ןּוּפ רעדניק .יד ּוצ ,ןיבר רערָאגעדַאס םּוצ

 ןגעק ףמַאק רעד ךיז טָאה -- רעטײװצ רעד ןּופ ןּוא ,(ןַאמדירפ)

 ןיא .אּפּג ןדײ יד ןשיװצ טקרַאטשרַאפ דנַאלסּור ןיא םזידיסח

 ןטימ ,עינרעּבּוג רעװעליהָאמ ןּופ דײ ַא רענײא טָאה טײצ רענעי

 גרּוּברעטעּפ ןייק 1862 רָאי ןיא טדנעװעג ךיז ,קינר עט סּיא ןעמָאנ

 םעּב רע זַא ,םעה ןגעװ גָאלשרָאּפ ןכעלטפירש ַא טימ רַאצ םּוצ

 טַאנעס ןיא (?םייּבר עשידיסח) "םינּבר עלַא, ןּוא םיא ןפּורסױרַא

 סָאװ ,טכערעג םםידיסח יד ןענעז יצ ,םעד ןגעװ םוּפסיד א ףײא

 .טיװק םיא ןריפ ןּוא ןיּבר םּוצ הנידמ רעדמערפ ַא ןיא ןרָאפ ײז

 טריסערעטניארַאּפ ךיז טָאה עירַאלעצנַאק עכעלרעסיק יד .ךעל

 ימ םעד ןּבעגעגרעּביא ןינע םעד טָאה ןּוא גָאלשרָאפ םעד טימ

 טָאה רעטסינימ-עציװ רעד .,םינינע עטסקינײװעניא רַאפ םּוירעטסינ

 רענילָאװ ןּוא רעילָאדָאּפ ,רעװעיק םּוצ טדנעװעג םעד ןגעװ ךיז

 הריקח ַא ןכַאמ ּוצ טנדרָארַאּפ ײּברעד ןּוא רָאטַאנרעּבּוג-לַארענעג

 :עגרעּביא זיא ךאז יד .טנַאק םעד ןיא םידיסח יד ןגעװ השירדו

 ,עינרעּבּוג רעילָאדָאּפ ןּופ רָאטַאנרעּבּוג-ליװיצ םעד ןרָאװעג ןּבעג

 רקוח בגא טָאה ןּוא גָארטּפױא םעד םמריפעגסיוא טָאה רעכלעװ

 טרָאּפַאר ןטיופ }קינרעטסּוא רעד רענױזַא רֶע ןיא רעװ ,ןעװעג

 96 ןװיכרַא עשיסּור יד ןּופ

 םינ זיא קינרעטסוא, זַא ,ןזיװעגסיורא ךיז טָאה ײצילָאּפ רעד ןופ

 םִא רעדָא ,ױזַא ןעװעג תמאּב סָאד זיא יצ .?ןעניז םיײּב ןצנַאגניא

 -ּוצנײרַא ןענאטשרַאפ םידיסח עּקיטרָא יד ןּבָאה עיצּולָאזטר יד

 לכּב .ןגָאז ּוצ רעװש זיא -- ןײרַא לױמ ןיא ײצילָאּפ רעד ןגייל

 -געק ןטנַאקַאּבמּוא םעד ןּופ ןַאלּפ רעשיטסַאטנַאפ רעד זיא ןפוא

 גרּוּברעטעּפ ןיא טּוּפסיד ןכעלטנעפע ןַא ןגעװ םידיסח ןּופ רענ

 ךָאנ טָאה םּוירעטסינימ םָאד ; ןרָאװעג םיּוקמ טינ (1 טַאנעס ןיא

 ַאזַא זא ,ןסָאלשַאּב השירדו הריקח רעשיאײצילָאּפ רעד רַאּפ

 טָאה ןקינרעטסּוא ןופ גנּודנעװ יד םגה ,קימױנ םינ זיא טּוּפסיד

 ןקידברעמ:םורד ןיא םידיסח יד ףיוא גיוא ןטלַאה ּוצ ןגיואװַטּב יז

 ,טנאק

 ;טנעמּוקָאד רעד זיא םָא

 טנעמַאטרַאּפעד .םינינע עטסקינײװעניא רַאּפ םּוירעטסינימ,

 .2 טיט ,2 גנּולײטּפֶא ,תונומא עדמערּפ ןּוא םינינע עכעלטסייג רַאֿפ

 .552 .םּונ ,1862 טסּוגױא ןמ7

 ןקינרעטסּוא ןופ השקּב רעד ןגעװ

 .טוּפםיד ַא ףױא טַאנעס ןיא םינּבר עלַא

 ןּוא םיא ןפּורּוצסױרַא

 *ענעג ןשירעטילימ רענילָאװ ןּוא רעילָאדָאּפ ,רעװעיק םּוצ

 .רָאטַאנרעּבונ-לַאר

 יעלרעסײק ןיז ןּופ עירַאלעצנַאק רעכעלנעזרעּפ רעד ןּופ

 םּוירעטסינימ-ןרעניא ןיא זיא ,(2 גנּולײטּפָא עטירד ,טעטסעיַאמ רעכ

 ?ןועמש ןּופ השקּב עטסקינעטרעטנוא ןַא ןרָאװעג טקישעגרעּבירַא

 ףרָאד ןִיא ,עינרעּבּוג רעילָאדָאּפ ןיא טניואװ ; קינרעטסּוא ּבײל

 .(ועליהָאמ ןּבעל) קאגאס

 סעּפע ןגעװ קינרעטסּוא טדער השקּב רעקיזָאד רעד ןיא

 םעּב ןּוא ,ןָא ןעמענ םַײּבר עקינײא סָאװ ,ךעלטיוװק ענעטָאּברַאּפ

 ןקידנריגער םעניא {? םייּבר} םינּבר עלַא ןּוא םיא ןרעדָאפסױרַא

 ןזָאלרַאפ זַא ,ןזײװרעד ּוצ רעטנּוא ךיז טמענ רע ּואװ ,טַאנעס

 יד ּוִצ עיצילַאג ןײק ןרָאפ ּוצ קעװצ ןטימ דנַאלרעטָאפ םעד

 ,ןדײ רַאפ הרצ ַא זיא ןיּבר רענישזּור ןּופ רעדניק

 -עג סָאװ ,םזידיסח ןגעװ תועידי עטכַאדּבעגנּבױא יד טול

 ןינע רעד זַא ,ןעמעננָא ןעמ ףרַאד ,םּוירעטסינימ ןיא ךיז ןעניפ

 ןײק ןרָאפ םַײּב ןָא ןעמענ םינּבר יד סָאװ ,ךעלטיװק יד טימ

 רעדנא ןײק טינ זיא ,ןיּבר רענישזּור םענוּפ ןיז יד ּוצ עיצילַאג

 ןלײטּוצטימ ,םידיסח ןשיװצ טשרעה סָאװ ,גהנמ רעד יװ ,ךַאז

 ,ײז ּוצ ןרָאפ סָאװ ,ןענָאזרעּפ ךרּוד םיקידצ יד ךעלטפירש

 ןייז ןיא ןענָאמרעד ײז לָאז קידצ רעד ידכּב ,ןשטנּואװ עכעלנעזרעּפ

 יּבר ןּופ שרי רעד תועמשמ זיא יּבר רענישזּור רעד .הליפּת

 רעדויװקס ,ןישזּור לטעטש םענּופ טמאטש רעכלעװ ,יצלאַדׂשי

 רעד ןיא טּבעלעג טָאה רעכלעװ ןּוא ,עינרעּבוג רעװעיק ,דזעיוא

 -רַאטש 8 טאהעג ןּוא טרעדנּוהרָאי רעזנּוא ןּופ טפלעה רעטשרע

 רענישזור רעד .עינרעּבּוג רענילָאװ ןּופ ןדי יד ףױא העּפשה עק

 עטסכעה יד ,ד ָא ניס -- ןענײמ טרעקעג טָאה קינרעטסוא (

 .םינינע עזעיגילער רַאפ דנאל ןיא ץנאטטגיא

 עשיטילָאמ עטסכעה יד -= "גנּולײטּפָא עט|||,; עטמירַאּב יד (2

 .ןרָאי ענעי ןיא דנאלסּור ןיא ײצילָאּפ
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 ןייק ןפיולטנַא םזומעג םיא ןגעק סעגאלקנָא יד ּבילּוצ טָאה יּבר

 ענײז ןופ טרערַאפ ףיט ,ןברָאטשעג זיִא רע ואװ ,עיצילטג

 םיריסח עקינײא זט ,ךעלנײשרָאװ רעײז זיא רעּבירעד ,6 םידיסח

 ענײז ּוצ ןװיטָאמ עזעיגילער ּבילּוצ לגר-:הלוע ןענעז זנּוא יב

 ,עמקעס רעד ןּופ הטיש רעד טימ םּכסהּב ,םישרוי

 יעטסינימ םעד ליפיװ ףױא זא ,טכטרטַאּב ןיא קידנעמענ

 םיקידצ יד ןּבעגעגרעּביא ךעלטיוק יד ןרעװ ,טנצקַאּב זיא םּויר

 דנאלטור ןּופ טנַאק ןקידברעמ:םורד ןיא ןדיי יד ןּופ עיצילַאג ןיא

 ּביִלּוצ םינּפל דנַאלסױא ןייק ןרָאפ סָאװ ,ןענָאזרעּפ ךרּוד םייחע

 טימ ןעגנּודניברַאפ עכלעזַא זַא ,טינ ךיא ּביױלג -- ,םינינע-רחסמ

 םינ'ס עכלעװ ךרוד ןדײמרַאפ ןעמ ןָאק ןדִי עשידנעלסיוא יד

 ןעגנּודניּברַאפ עקיזָאד יד יװ תויה רָאנ .ןעלטימ עשיאײצילַאּפ זיא

 עקיטרָא יד ןשיװצ םזיטצנַאפ ןּוא ןּבױלגדעּבַא ןטײרּפשרַאּפ ּוצ ןפלעה

 יד זַא ,וצרעד ןריפ ןּוא טנַאק ןקידברעמ-:םורד רעזנּוא ןיא ןדיי

 העּפשה רעכעלדעש ןּוא רעלּופ רעד רעטנורַא ןיטּולחל ןלַאּפ ןדיי

 םינ רַאפ ןטלַאהעג ךיא טלָאװ -- ,םיקידצ רענַאיצילַאג יד ןּופ

 טניפעג סָאװ ,טנַאק םעניא םינּבר יד ףױא ןקריװ ּוצ זָאלקעװצ

 םינ זַא ,ןײז ץזײװנָא ןּואו ,6 ץנעלעסקע רעײא ןּופ תושר ןיא ךיז

 ,טימרַאּפ רעדיװדעי ןּופ ךיז ןקיטײזַאּב וצ בױחמ ײז ןענעז רָאנ

 רָאנ ,םיקידצ רענַאיצילַאג יד ןוא ןדי עקיטרָא יד ןשיװצ גנּול

 ךרּוד רעדירּביסנּבױלג ערעײז ןדערּוצּפָא ןעימַאּב ךיז ןפראד ײז

 ןּוא םידיסח עשידנעלסיוא יד טימ אשמּו עגמ ַא ןּופ רסומ-ידכד

 ,העּפשה רעײז ןּופ

 .רעד דובּכ םעד ּבָאה ןּוא םעד ןגעֶװ םימ ךייא לײט ךיא
 .םּוא השקבה:לעּב םעד ןרעלקרעד ןטעּב ּוצ ,העה רעבושח ,ייּב
 םינּבר עלַא ןּוא םיא ןפּורסױרַא ןגעװ תולדּתשה ןיז זַא ,קינרעט
 טליפרעד טשינ ןָאק טוּפסיד ַא ףױא טָאנעס ןקידנריגער םעניא
 עכעלדעש עקינײא ןעלצרָאװּוצסױא ןקריװ ליװ דע ּבױא ןּוא ,ןרעװ
 רעטכיײל סע רע ןָאק ,דעדירּב-סנּבױלג ענײז ןּופ ןליײטרוארָאּפ
 -עסערּפ עשידײ יד ךרּוד ,םרָאװ ןטקּורדעג ןכרּוד ןעגנַאלרעד
 .?ןעניישרעד סָאװ ,ןענַאגרָא

 ,רעטסינימ-עציװ : שעמתחעג

 .(ץלּוש) רָאמקעריד-עציוו

 ײא ןינע םעד טָאה רָאטַאנרעּבּו;לַארענעג רעװעיק רעד

 ור לארשי 'ר :טיקכעלקריװ רעד טימ ָאד ןעמיטש תועידי יד (4

 :1850--1797 ןיא טּבעלעג טָאה רענישז

 ןּוא .העּפשה ןײז ןעעזעג טָאה'מ ןכלעװ ןיא ,(םירסומ.ןדיי ייווצ ןּופ הגירה

 .עגרעּבירא רע זיא גנּורלגער רעשיסּור רעד דצמ תושיגנ ערעדנַא ּבילֹוצ

 יד) ןינע רעצישּוא םעד ּבילוצ

 טעדנירגעג ןּוא ערָאגעדַאס ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ,דנאלסיוא ןײק ןרָאפ

 ךיז טיצַאּב סע רעכלעװ ּוצ ,טײצ רעד ןיא ."עיטסַאניד , רערָאנעדַאס יד

 .עדַאס ןיא יּבר ןעװעג בקעי:םהרבא 'ר -- ןּוז ןיײז זיא ,טנעמוקָאד רעזנּוא

 ,ערָאג

 טלָאמעד זיא טנאק ןקידברעמ-םורד ןלא רָאטַאנרעבּוג:לַארענעג רעד (2

 .װָאקישטליסאו טשריפ ןעוועג

 98 ןויכרַא עשיסּור יד ןּופ

 ואח ,,ּבּונ רעילָאדָאּפ ןּופ רָאטאנרעּבונ:ליװיצ םעד ןּבעגעגרעּב
 ףעה םָאה 1862 טסּוגױא ןט21 םעד .טניואװעג טָאה קינרעטסוא
 טרעפטנעעג טרָאּפַאר ןעמײהעג ַא ןיא רָאטַאנרעּבּוג רעילָאדָאּפ
 ןּבעגעגרעּביא טָאה רע זַא ,רָאטאנרעּבּוג-לַארענעג רעװעיק םעד
 ויא סָאװ ;םּוירעטסינימ ןּופ גנּונעדרָארַאפ יד ףעש:ײצילָאּפ םעד
 ןופ סּולשַטֹּב רעד םיא זיא ,ןקינרעטסּוא ךעלנעזרעּפ רעּבָא עגונ
 ,תועידי יד םױל תמחמ ,ןרָאװעג ןּבעגעגדעּביא םינ םוירעטסינימ
 קינרעטסּוא ךיז שניפענע ,ןעמונעגפיונוצ טָאה ײצילָאּפ יד סָאװ
 .?ןעניז םייּב ןצנַאגניא טונ

 ,רָאטַאנרעּבּוג-.נעג רעװעיק ןּופ װיכרַא)

 ןנעה קינרעטסוא ןדי םענּופ השקּב יד, -- 121 .םּונ ןינע 2

 עגונּב טוּפסיד א ףיוא טאנעס ןיא םינּבר עלַא ןּוא םיא ןפּורסױרַא

 ךױא ,ןיבר רענישװר ןּופ םישרוי יד טימ אשמו עגמ רעײז

 .טימרַאּפ ןיק ןיז טינ ןלָאז ײז ,םינּבר יד ףױא ןקריװ ןגעװ

 ,'.ח"ַאא םיקידצ רענַאיצילַאג יד ןשיװצ רעל

 זיקסװָאטַאּפָא דמּושמ רעד זיא רעװ .צ

)1858( 

 "טעטימָאק ןשידיײ, ןּופ ("לַאנרושז,) ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא
 .לעװ ,גנּולײטטימ עקידנגלָאּפ ןענּופעג רימ ןּבָאה 1858 רֶאי ןרַאפ
 ,יקסרָאטַאּפָא דמּושמ א םענײא ןגעװ ,רעּביא ָאד ןקורד רימ עכ
 .ןטקעיָארּפ ןּוא םישעמ ענײז ןגעװ

 ןצנאגניא ןעװענ טציא ןיּב זיא יקסװָאטַאּפָא ןעמָאנ רעד

 ,ןטּפשמ ּוצ רעװש זיא טנעמּוקָאד ןלעיציּפָא םעד ןופ .טנאקַטּבמוא

 ,םיעכהל דמושמ א ןּוא רּוסמ רעטּושּפ ַא ןעוועג זיא רע זַא ,תמא זיא יצ

 .םּוא, ןּופ גנּורלעמ רעמינָאנַא רעד ןיא םלײטעגטימ טרעװ סע יװ

 -עגנָא רענעזעװעג א ,?טעטימָאק ןשידײ; םּוצ "ןדי עטנאקאּב

 נָא ןטרָאד טָאה ,דנַאלסױא ןיײק ןפָאלמנַא זיא סָאװ ,רעטלעטש

 ןיא - 1848 ןּופ אמּתסמ - דנַאטשפױא םעניא ןעמּונעג לײמ
 קיטנַאק --דנאלסור ןייק ןרָאװעג טרעפילעגסיוא רעטעּפש זיא ,ןרַאגנּוא
 רעװעיק ןיא רָאי יײװצ ןסעזענּפָא זיא ,רעכערּברַאפ רעשיטילָאּפ םלַא
 עשידײ יד ןגעק םפמעקעג ,טדמשעג ךיז רעטעּפש ,גנוטסעפ
 .עגמּורַא ,?רָאטקָאד) רעקידעמ ַא רַאֹפ ךיז ןטלַאהעג ,םיריבג
 רָאי 6 ןּופ ךשמ ןיא טפָאהעג ןּוא רענעלּפ םימ ךיז ןגָארט
 עטצעל יד ןיא ץלַא סָאד ןּוא ."ןדי יד ןרימרָאפער ךעלדנירג;
 םעד רעדנַאסקלַא ןּופ ּבױהנָא ןיא ןּוא םישזער םיַאלָאקינ ןּופ ןרָאי
 ןימ רעד ןעװעג טינ ןימּולחל ךָאנ זיא ןדי ײּב ןעװ ,םנטײװצ
 ' ןעװעג יקסוָאמַאּפָא זיא יצ ,טנַאטסעטָארּפ-רענָאיצּולָאװער א ןּופ
 רּוטַאנ רעקידנריטסעטָארּפ א ןּופ שימעג א ,ןימ םעד ןּופ רעטשרע רעד
 -ַאמנטש רעטּושּפ רָאג ַא ןעװעג זיא סָאד רעדָא ,טסירּוטנַאװַא א טימ
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 נטײקטמיטשַאּב טימ ןרעּפטנע ּוצ רעװש זיא םעד ףיוא ? טסישז

 סעיצַאקיפילַאװק עשיאײצילָאּפ דעטניה זַא ,ןזײװנָא רָאנ ןליװ רימ

 רשפא זיא רעכלעװ ,תמא רעצנַאג רעד ןקעטש טשינ ךָאנ ןעק

 .םרָאּפ רעטמירקרַאּפ ַא ןיא זנּוא ּוצ ןעגנַאגרעד

 :גנּולײטמימ יד זיא טָא

 ןָא ךיז טיג רעכלעה ,יקסוַאטַאּפָא דײ רעטדמשעג רעד;

 ןשידי םענּופ רעציזרָאּפ םעד טגנַאלרעד טָאה ,רעקידעמ א רַאפ

 -רַאפ יד ןגעװ טליצרעד רע רעכלעוװ ןיא ,גנודלעמ ַא טעטימָאק

 םיריבג עשידַי יד ןּוא ללכּב ןדַײ יד דצמ ןכיורּבסימ ענעדײש

 ץּוש ןרעטנוא ךיז ןעניפעג טָאװ ,טרפּב עינרעּבוג רעװעיק ןיא

 =נײא םיא לָאז'מ טעּב יקסוװָאטַאּפָא .טכַאמ רעקיטרָא רעד ןּוּפ

 ַא ןלעטשפיונוצ ןּבױלרעד ןּוא טעטימָאק ןשידײ םעניא ןדַאל

 ךעלדנירג רָאי 6 ןּופ ךשמ ןיא טּפָאה רע ןכלעװ טול ,טקעיָארּפ

 ,ןדַײ יד ןרימרָאּפער

 ,גנולײטטימ רעלעיצעּפס ַא ןּופ ןּוא תועידי עטאװירּפ ןּופ

 ,ןעעז ּוצ זיא ,ןדי עטנַאקַאּבמוא ןּופ ןרָאװעג טקישעגּוצ זיא סָאװ

 עיצנאטס א ףיוא רעטלעטשעגנָא ןַא ןעװעג זיא יקסוװָאטַאּפָא זַא

 ּבילּוצ זיא ןוא סנכערּברַאּפ ןעגנַאגַאּב זיא ,עינרעּבּוג רעװעיק ןיא

 םעניא טשימראּפ ןעװעג רע זיא ןטרָאד .דנאלסיוא ןייק ןפָאלטנַא םעד

 ןייק ןרָאװעג טקישעגסױרַא רע זיא 1855 ןיא .דנַאטשּפױא ןשירַאגנּוא

 ןּוא גנוטסעפ רעװעיק ןיא ןסעזעגּפָא רע זיא רָאי ײװצ ,דנַאלסּור

 -עג טשרעּוצ רע טָאה ,גרּוּברעטעּפ ןײק ןעמּוק ןייז ְךָאנ ,טציא

 ײּב ןּבױהעגנָא דע טָאה ךָאנרעד ,ןדי עקיטרָא ײּפ ץיטש ןטעּב

 ןדָאש ןעגנערּב ןָאק רע זַא ,קידנעָארד ,טלעג ןסערּפסױרַא עקינײא

 'ּוצ ַא טָאה רע תמחמ ,ןענָאזרעּפ עטַאװירּפ ךיוא ןּוא ללכּב ןדיי יד

 טשידי ףיא העּפשה ַא ןּבָאה סָאװ ,תוררש עכיוה עקינײא ּוצ גנַאג

 :סױרַא ןיקסװָאטַאּפָא לָאזמ ,ןדַײ יד ןטעּב םעד ּבילּוצ .םינינע

 ,טָאטשטּפױה רעד ןּופ ןקיש

 -עד ןופ רעטלַאװרַאּפ םענּופ סעיצַאמרָאּפיא יד םיױל

 ןַײז ןופ עירַאלעצנַאק רעכעלנעזרעּפ רעד ײּב גנולײטּפָא רעטירד

 יקסוָאטַאּפָא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה םעטסעיַאמ רעכעלרעסיײק

 .טנא זיא ,ןטנעמוקָאד:טלעג ןשלעפ ןיא טקידלּושַאּב ןעװעג זיא

 ןעטָאנ ןפיוא סַאּפ ַא ןגָארקעג ןטרָאד טָאה ,דנַאלסױא ןיײק ןּפָאל

 טקישעגסױרַא םיא ןעמ טָאה רעּבָא ךָאנרעד ,רעטלַא ךירנעה ןּופ

 םיא ןגעק טדעװ טציא .טדמשעג ךיז טָאה רע ּואװ ,דנַאלסּור ןײק

 טיול ,סעצָארּפ רעלאנימירק ַא טריּפרַאּפ עינרעּבּוג רעװעיק ןיא

 ןטנַאק רעװעיק ןּופַו רָאטַאנרעּבּוג:לארענעג םענּופ גנּונײמ רעד

 :רַאּפ רעקיטכעדרַאּפ א יקסװָאטַאּפָא זיא װָאקישטליסַאװ טשריפ

 ,תוריסמ עשלַאפ ןּוא תוליכר ּוצ הטונ זיא ןַיא ןיוש

 סיקסװָאטאּפָא חוּכמ גנונימ רעלעיציּפָא רעד ןופ ךמס ןפיוא

 תוליכר ּוצ היטנ ןײז חוּכמ ךיא יװ ,גנּוריפפיוא רעקיטכעדרַאפ

 טסַאּפ'ס זַא ,טעטימָאק רעשידיי רעד טלַאה -- חוריסמ עשלַאּפ ןּוא

 עלַא : טסילשַאּב ןּוא ,ןדײ ןגעװ ןגָאלשרָאּפ םיא ןּופ ןעמענּוצנָא םינ

 גנולײטּפָא רעטירד רעד ןיא ןּבעגרעּביא םיא ןגעװ ןטנעמּוקָאד

 .ַאּב ּוצ טעטסעיַאמ רעכעלרעסייק ןייז ןּופ עירטלעצנַאק רעד ןּופ

 ."קיטיױנ רַאּפ ןעניפעג סע טעװ ח יװ ,ןסילש

 ,טעטימָאק ןשידײ ןופ {ןלָאקָאטָארּפו לַאנרּושז)

 ,(6 .ּפַאק ,1858 יַאמ ןט13 םעד

 00 ןויכרַא עשיסור יד ןוֿפ

 טכַאמ רעד ןּופ -- ןרַאלּוקריצ עמייהעג ייווצ .שז

 םינּבר יד ןּופ ןּוא

)1891---1890( 

 ײװצ יִה םיוא ןעעז סָאװ ,ןטנעמּוקָאד ײװצ ָאד ןקורד רימ

 ערעװש יד ּוצ -- ,םײצ ןיײא ּוצ ןרעהעג ןּוא עּבטמ ןיײא ןּופ ןטײז

 ןיא ךיז טָאה 1890 רָאי ןיא .11/ רעדנַאטקעלַא ןּופ ןרָאי:הריזג

 ןּופ עילַאװכ עיינ ַא ןּבױהעגפיוא דנַאלסּור ןּופ ןזיירק:סגנּוריגער יד

 .ןרָאי רעק80 יד וליּפַא ןגיטשעגרעּביא טָאה סָאװ ,םזיטימעסיטנַא

 עַײנ טײרגעג םַײהעג ןעמ טָאה סעירַאלעצנַאק-סגנּוריגער יד ןיא

 ףעש-ײצילַאּפ ןּופ גנּוריּפנָא רעד רעטנּוא ,ןדי ןגעק סעיסערּפער

 :ענּפָא טיײרגעג ךיז טָאה'מ ;(ןטקנּוּפ 40, עטנַאקַאּב יד) עװעלּפ

 רעדנַאסקעלַא ןיא ןעמּוקַאּב ןּבָאה ײז סָאװ ,טכער עסיװעג ןדיי יב ןעמ

 -ידר יד .ןעגנּוצינערגַאּפ עײנ ןריפנייא ןּוא ,ןטײצ סנטײװצ םעד

 טלָאמעד ןּבָאה ןטקעיַארּפ ערענָאיצקַאער יד ןּוא ןדי ףױא תופ

 ןיא סרעדנּוזַאּב ,דנַאלסױא ןוא גנוגעװַאּב:טסעטַארּפ ַא ןפּורעגסױרַא

 רעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ףרַאש זיא ?סמײט; רעד .,דנַאלגנע

 ןגָארטעגנײרַא ןענעז טנעמַאלרַאּפ ןשילגנע ןיא .קיטילָאּפ רעשיסּור

 ןדי ירד ןּופ עגַאל רעד ןגעװ סעיצַאלעּפרעטניא ןרָאװעג

 .םעצעד ןיא) רעטעּפש .(1890 טסיגױא-ילו) דנַאלסּור ןיא

 (זױהטאר ןיא) לָאהדליג רענָאדנָאל ןיא זיא (1890 רעּב

 ןיא תופידר יד ןגעק גנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ ַא ןעמּוקעגרָאפ

 2000 רעּביא ןעמונעג לײטנָא ןּבָאה'ס רעכלעװ ןיא ,דנַאלסּור

 ,ןשטנעמ

 ,װָאיװָאל ָאס רימידַאלװ םָאה טײצ רענעי ןי

 -עגנָא ,רעלעטשטפירש ןּוא ףָאזָאליּפ רעשיסּור רעטמיִרַאּב רעד
 ּור ןּופ טסעטָארּפ ןװיטקעלַאק ַא רעטנּוא תומיהח ןעלמַאז

 -ימעסיטנַא םעד ןגעק רעּוט עכעלטּפַאשלעזעג ןּוא רעּבַײרש עשיס
 .עסיטנַא םעד ןגעק -- טנײמעג ,עסערּפ רעטכער רעד ןּופ םזיט
 רעד .עסערפ רעטרישזעטָארּפ ריא ןּוא גנוריגער רעד ןּופ םזימימ
 100 רעּביא טעמתחעג ךיז ןּבָאה סע ןכלעװ רעטנוא ,טסעטָארּפ
 חעל ךיױא ײז ןשיװצ) רעּוט ןּוא רעּבײרש עשיסּור ענעעזעגנָא
 רעלארעּביל רעד ןיא ןענײשרעד םטלָאזעג טָאה ,(ָאטסלָאט
 טסּיאװרעד רעירפַא ךיז טָאה גנּורינעה יד רעּבָא .(געסערּפ
 רּוזנעצ-טּפױה רעד ןּופ ףעש רעטנַאקַאּב רעד ןוא ,םעד ןגעװ
 ןעמײהעג א טקישעגּוצ טָאה װָאט סיטקָאעּפ גנוטלַאװרַאפ
 ,דנַאלסּור ןיא ןלאנרּושז ןּוא ןעגנוטײצ עלַא ּוצ רַאלוקריצ
 ןגעװרעד טינ ךיז לָאז ןעמ זַא ,גנונעדרָארַאפ א טימ
 תופידר עטשרמולּכ יד ןגעקק טסעטָארּפ םעד ןקּורד
 .?ןדי ףיוא

 ןּביױה

 ,םקפ רעד םרעדנּוזַאּב ןוא דנַאלסױא ןיא ןטסעטָארּפ יד

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג עטסײג יד ,װָאנּבּוד .ש :עז (

 ,18 ,רגארַאּפ ,111 .
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 :עגּפָא וימַארטסנָאמעד ךיז ןּבָאה סדלישטָאר רעזירַאּפ יד סָאװ

 ןכָאנ דנַאלסּור רַאפ האלה רעד ןיא ןעמענ ּוצ לײטנָא טגָאז

 רעד ןופ טעּפמיא םעד טליקעגּפָא לסיּבא טָאה ,עװקסָאמ-שּוריִג

 ןשיװצ ןּבױהעגּפיױא ךיז טָאה עסערּפ רעשיסּור רעד ןיא .גנּוריגער

 ןגעװ קימעלָאּפ ַא ןעגנוטײצ עלַארעּביל ןוא ערענָאיצקַאער יד

 טקישעצ װָאטסיטקָאעּפ טָאה 1891 ינּוי ןיא ןּוא ,עגַארּפ-ןדיי .רעד

 רעשידָאירעּפ רעד ןיא, זא ,רטלּוקריצ םעיײנ א ןעגנוטייצ יד ּוצ

 :ַאּב עקיטולּבטלַאק טינ ןּוא עקיאּור טינ ַא ךיז טקרעמאּב עסערפ

 ןטסקינײװעניא רעזנזא ןּופ עגַארּפ רעקסקיטכיה ַאזַא ןּופ גנּולדנאה

 רָאפ רע םגײל רעּבירעד ןּוא ,"זיא עגַארּפ עשידײ יד יװ ,ןּבע

 עכלעזַא ןקּורד ןּופ ךיז ןטלַאהּוצּפָא = ןלַאנרּושז ןּוא ןעגנּוטײצ יד

 .ש"קימעלָאּפ רעזעוורענ ןוא רעזָאלצונ ּוצ ןריפ ...סָאװ ,ןעלקיטרא

 רעּבָא ,רעמײהעג 8 ךױא זיא טנעמּוקָאד רעטײװצ רעד

 ךיז טָאה 1891 רָאי ןיא .רעשידיײ ַא -- רעטסקינײװעניא ןַא ןיוש

 רעד ןכָארּבעגסױא טָאה חסּפ ּוצ ,תופידר הרדס עײנ ַא ןּבױהעגנָא

 -עּפ-שּוריג ןכעלנע ןַא ּוצ טײרגעג ךיז טָאה'מ .עװקסָאמ-שּוריג

 ןיא ןרָאלּוקריצ עײנ ןָאטעג טָאש ַא ךיז ןּבָאה סע .גרּוּברעט
 םעד ןקיטשרעד ּוצ ידּכ ,ןדי ןגעק רעטרע יד ףיוא ןּוא רעטנעצ

 1891 גנילירפ ןעמ טָאה טסעטָארּפ זיא טינ'ס ןכלעװ ןּופ לֹוק

 ןקיצניא םעד ,/דָאכסָאװ, םעד טכַאמרַאפ רָאי ּבלַאה א ףױא

 יד םלעטשעגּפָא קילײװטײצ ךיוא טָאה'מ } ןַאגרָא ןשידיײ-שיסּור

 עגונּב ןעלקיטרט עלַארעּביל עריא רַאּפ *יטסָאװָאנ, גנּוטייצ עשיסּו-

 קערש ןקידנעטש ןיא טּבעלעג טָאה גנורעקלעּפַאּב עטידי יד ,ןדיי

 ,תורצ עײנ ןּופ

 עטסנעעזעגנָא עכעלטע ןּכָאה עװקסָאמ:שּוריג ןכָאנ ףּכיּת

 ידי יד ּוצ ארוק-לוק ןעמײהעג א שקישעצ דנַאלסּור ןיא םינּבר

 גָאלשרָאפ א טימ דנַאלסױא ןיא ןוא דנַאל ןיא תוליהק עש

 .רּוּביצתינעּת א לארשי תוצּופּת לכּב ןײז זירכמ

 ןעמ ןטעבעג ײז ןּבָאד ,טקישעצ ןכָאה ײז סָאװ ,ווירּב םעד ןיא

 תינעּת ַאזַא ןּופ װימַאיצייא יד ןעמעװ ןופ ,רוסּב ןטלַאה לָאז

 טסעטָארּפ ןּופ םרָאּפ רעויסַאּפ רעד טָא רַאפ ּוליפַא - טמַאטש

 עּברַאה א ןעמּוקַאּב טנעקעג טלָאמעד דנאלסּור ןיא ןעמ טָאה

 ,ןלעװק ערעדנַא ןּופ טנַאקַאּב זנּוא זיא'ס ליפיװ ףיוא .ףָארטש

 קחצי 'ר ןּופ טמַאטשעג ףּורפױא םענּופ וװיטַאיציניא יד טָאה

 רעטמירַאּב רעד ,רָאטקעּפס ןנהלא:קחצי 'ר .זײרק סננחלא

 ,ללּב ןּופ םינינע טימ ןּבעגעגּפָא ליפ ךיז טָאה סָאװ ,בר רענװָאק

 -ניא םיּב עלָאר עקיטכיװ ַא ןרָאי ענעי ןיא טליּפשעג טָאה

 -סּור ןיא עגַאל רעד ןגעװ םּוטנדי עשידנעלסיוא סָאד ןרימרָאּפ

 .ַאגרָא עלעיצעּפס ןימ ַא םיא םּורַא ןפַאשעג ךיז טָאה סע .דנַאל

 :ַאריּפסנַאק ַא רעטנּוא ןפוא ןעמיײהעג 8 ףיױא טָאה סָאװ ,עיצַאזינ

 פנעעזעגנָא ןּוא םינּבר יד ּוצ טקישעגּוצ רעלּוגער ,המיתה רעװיש

 תועידי עכעלריפםיוא תוליהק עשידנעלסיוא יד ןיא רעײטשרָאּפ

 ןּוא ןדי עגונּב גנּוריגער רעשיסּור רעד ןּופ קיטילָאּפ רעד ןגעװ

 עקיזָאדיד .ןטסעטָארּפ ּוצ לָאמַא ןּוא ןתולדּתשה ּוצ טריריּפסניא

 ץנַאג 8 ןאראפ זיא'ס רעכלעװ ןגעװ ,עמעמ עטנַאסערעטניא

 ףרַאפ רּוזנעצ.טּפױה ןּופ ףעש ,ןװָאטסיטקָאעפ ןּופ ראלּוקריצ (

 .(ןלשירעטַאמ-װיכרַא ןּופ) 2678 .מּונ ,1891 ינּי 7 םענּופ ,גנוטלַאװ

 02 ןֹויכרא עשיסּור יד ןוֿפ

 ָאד .גנולדנַאהּפָא עלעיצעּפס 8 טרעדָאּפ ,לאירעטַאמ-וװיכרַא רעבייר

 סָאװ ,רּוּכצ-תינעּת א ןגעװ ףּורפיוא ןטנָאמרעד םעד רָאנ רימ ןעגנערּב
 ןעניד ןעק ףּורפיוא רעד .זיירק ןקִיּבלעז םענּופ ןעגנַאגעגסױרַא זיא

 ןגעװ ףעש-רּונעצ םענופ ראלּוקריצ ןפױא הבּושּת םלַא

 .דנַאלסור ןיא "ןדיי ףיוא תופידר עטשרמולּכ,
 :טנפערַאפ לָאמ ןטשרע םּוצ ןרעװ ןטנעמּוקָאד עדייּב יד

 ,גנּוצעזרעּביא ןא ןיא םנעמּוקָאד ןטשרע םעד ןּבג רימ ;טכעל

 ,טיאערּבעה ןיא ,לאניגירַא ןיא -- ןטײװצ םעד

 1890 רעּבמעװָאנ ןט8 םעד;

 ן8 4

 עקינײא זַא ,ןעגנאלק טײרּפשרַאּפ ךיז ןּבָאה סע יװ תויה

 ןטערטסױרַא הנװּכ עקידהּפצּוח ןּוא עזָאלניז ַא ןּבָאה ןענָאזרעּפ

 טנרָאװ ,ןדײ ףיוא תופידר עטשרמולּכ ןגעװ טסעטָארּפ ַא טימ

 רעטסינימ םענּופ לעּפַאּב ןטױל ,גנּוטלַאװרַאּפ-רּוזנעצ-טּפױה יד

 140 ןעלקיטרַא יד ןּופ ךמס ןּפיױא ןּוא םינינע עטסקיניײװעניא רַאפ

 ןרָאטקַאדעד יד הרּתמ זיא ןּוא ,טּוטַאטס-רּוזנעצ םענּופ 156 ןוא

 םינ ןפוא ןיאב לָאז סנױזַא זַא ,ןלאנרּושז ןּוא ןעגנּוטײצ יד ןּופ

 ,ןענַאגרָא ערעײז ןיא ןעניישרעד

 גנּוטלַאװרַאּפ-רּוזנעצ-טּפיױה רעד ןּופ ףעש

 ,?וָאטסיטקָאעּפ
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 תינעת תוכלה א קרפב ל"ז ם"במרה ירבד עודי רשאכ,

 ,ם"במרב ןכו ,"עקת ןמיס ,שיר ,םהדבא ןגמב אבוהו 'א הכלה
 לע ןיעירתמו ןינעתמד ,,ג 'א הכלה ,תינעּת תוכלה 'ב קרפב

 ,תינעת תוכלה ,!ב קרפב הנשמ דיגמה בתכ ןכו ,רובצ לש תורצה

 רשאבו ,ש"עי הרוגה לע תינעת ןירװגה ,ס'שה סשב 'ג הכלה

 ונישאר והבע תואלת תובר תוהצ ונילע ופקת םיברה ונותנוועב

 ."ה תוירמוחו תוינחורב דוע ,םוי דלי המ עדוי 'ד ,/כ 'וכ

 ןיהכ תונעתהל השודקה ונתרות ןיד ּפ"ע ונלוכ ונילע הבוח ןכל
 טלע"בה 6ב"הב ימיב םינונחתבו הלפתב תוברהלו רובצ תינעת

 ש"ארהו שסקת 'יסו ב"צת 'יס ,םײה תהרוא רוטב ראובמכו

 לכהו עבק םואשע ב"הב תינעתד ,,כ ןמיס 'א קרפ ,תינעתב

 ןחלושבו ,א"ע ;א"פ ,'ד ןישודק 'סותה (גכ"שמכו םהב ןינעתמ

 ונלע בויחה כ"עו ,,ב ייעס ו"סקת ייסו ,ב"צת ייס ח"וא ,ךורע
 עובקל תוחּפַה לכלו תאז הנשב ל"עבה ב"הב ימיב תונעתהל
 תינעתב רובצה לכ ופתתשיו ב"הב ימימ 'א םויב ונידכ (5 צ"עת

 ןּוא חסּפ ךָאנ גָאטנָאמ ןּוא נָאטשרענָאד ,גָאטנָאמ טנַײמ ב"הב (2

 רעד טלול ןעעז רימ יװ ,ןרָאװעג טזָאלעגיױרא זיא ףורפיוא רעד ,תוּכּוס

 ,חסּפ ךָאנ דלַאּב ,עטַאד

 ונילע אּבה (

 בּותכש המכו 4

 ףוביצ.תינעת (5
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 לע ןינעתמ םורדב ניחא ,הלשיו הבר שרדמב רומאה יפכו .הז

 לעתו וקעזו ביתכדכו הלילח תושחל תעה ןיאו ןופצּפ ניחא

 קר ונימעב החוצו ץרּפ לוק עטשי אלו הכזנ הז תוכזבו ,'כ םתעוש

 -(5 'ס יא ,תעושיו תובוט

 ל"וחב תוּבר תולהקל חהלשנ הזה הסונה

 הלס ןמא (6

 04 וליטטָאר רעניװ ןּופ תולדּתשה .ןװיכרַא עשיסֹור יד ןיפ

 ושב5ו םיפונצ הויהיש הפעהבו הנידמב םּוו

 יה ןתו ,ההה צשיתל תוררועתהה האצי יממ םסרפל

 .'וכ םירשו ךלמ יניעב םיטהרל ונתוא

 .7118911 א"נרת רַײא 'ב ,יא

 תוליהק ךסַא ןיא ןענעז ,טנַאקַאב זיא זנּוא ליפיו ףייא

 גנּודניּברַאפ זיא תועמשמ -- ,םיתנעת ןרָאװעג טנדרָאעגנײא טלָאמעד

 .ףּורּפױא םעד טימ

 ןדי* עשיסּור יד תבוטל ןיװ זיא דלישטָאר ןָאמָאלַאס ןָארַאּב ןּופ תולדּתשה יד
 1846 יא

 יו רעּבלעג .מ .נ ר"ד ןּופ

 עשיסּור יד ןּוּפ עגַאל ערעװש טסרעסיוא יד

 -נעלסיוא יד ןגיֹואװַאּב לָאמ עכעלטע טָאה | יַאלָאקינ ןופ ןטייצ

 תבוטל גנוריגער רעשיסּור רעד ײּב ךיז ןַײז לדּתשמ ןדײ עשיד

 עד זיא 1845-1842 ןרָאי יד ןיא .דנַאלסּור ןיא רעדירּב ערפייז

 .ךעלגערטרעמּוא םרעדנּוזַאּב ןרָאװעג ןהײ עשיסּור יד ןּופ בצמ

 עלַא ןּבײרטסױהַא ןגעװ "זַאקוא, רעד סױרַא זיא 1842 רָאי ןיא

 טסרעװ 50 ןּופ טײרּב רעד ףוא טיּבעג-ץינערג םעד ןּופ ןדײ

 ןגעק "ןאקּוא/ עײנ עײד ַא ןענישרעד ןענעז 1844 ןיא .םּורַא

 ,(המודכו םישוּבלמ עשידי ןטָאּברַאפ ,להק םעד טפַאשעגּפָא) ןד"

 דנַאלסױא ןיא ןפּורעגסױרַא ןּבָאה סעיסע-דּפעה עקיזָאריד

 ןיא .גנּוריגער רעשיסּור רעד ןּופ קיטילָאּפ רעד ןגעק גנּומיטש א

 ךיז ןּכָאה ןעגנומײצ עשילגנע ןּוא עשישטיײד ,עשיזיוצנַארּפ יד

 ןּופ ןװודּפ ןעװעג ּוליפא ןענעז סע .ןעלקיטרַא עפרַאש ןזיװַאּב

 :םױא סָאד ךיוא .ןדַײ יד תבוטל סעיצנעװרעטניא עשיטַאמָאלּפיד

 רעד .ןתולדּתשה ײר ַא ןעמּונעגרעטנּוא טָאה םּוטנדי עשידנעל

 םּוצ טדנעװעג ךיז טָאה רעגַײא ןָאמ ָא לא ס רעניּבַאר רענזױּפ

 ַא טימ ףרָאדרעיעמ ןָאּפ רעטעּפ ןילרעּב ןיא ןטדנַאזעג ןשיסּור

 רעטדנַאזעג רעה .ןדיי עשיסּור יד תבוטל ןרינעװהעטניא ּוצ השקב

 רע ןָאק ןליח ןטסעּב םיַּב זַא ,רעניּבַאר םעד טרעלקרעד טָאה

 ןגעװ ךיז ןדנעװ הצע ןַא ןּבעגעג םיא טָאה ןּוא ,ןכַאמ טינרָאג

 רעניּבַאר .ן/ םלעהליװ ךירדירפ גיניק ןשיסײרּפ םּוצ ןינע םעד

 רעד ןֹוא גיניק םײּב ץנעידיא ַא ןגָאלשרעד ךיז טָאה רעגיײא

 עשיסּור יד רַאּפ ןײז לדּתשמ ךיז טגָאזעגּוצ םיא טָאה רעטצעל

 .ןרָאװעג טינרָאג רעּבָא .זיא ןּופרעד .6 ןדיי

 יד ןיא העי

 טגיײלעגרָאפ גיניק רעד טָאה ץנעידיוא רעקיזָאדרעד תעשּב (1

 ןלָאז ײז ,ןדיי רענזיוּפ יד ףיוא ןקריװ לָאז רע ,רעגַײא רעניּבַאר םעד

 טָאה ייּברעד ,טפַאשטריװדנַאל ןּוא טעּברַאדרע טימ ןעמענרַאפ ךיז

 ,טכיזניה רעד ןיא טירש ןעמעננָא ןלעװ ןדיי יד ּביוא זַא ,טרעלקרעד רע

 .ןציטשרעטנּוא ּוצ סָאד ןפוא ןטסטיײרּב ןפיוא ןליופַאּב רע טצוװ

 ןּבױהעגנָא ןויוּפ ןײק רעקקירּוצ ןיז ךָאנ עקאט טָאה רעגײא

 רלישטָאר ןַאמָאלאס ןָארַאּב ךױא טָאה טײצ רעד טָא ן'א

 ףוס .תולדּתשה רעכעלנע ןַא ןגעװ טירש ןעמּונעגרעטנּוא ןיװ ןיא

 -ניא ןרָאפעג זיא רע ;דנַאלסױא טכוזַאּב | יַאלָאקינ טָאה 48

 .מעצעד ןט20 םעד .דָאנַאמָאר לארענעג ןעמָאנ ןרעטנּוא ָאטינגָאק

 ןּופ עזײרקירּוצ ןײז ףױא ןיח ןַײק ןעמּוקעגנָא רע זיא 1849 רעּב

 ַא ןיא ןעמּונעגּפױא רע טָאה 1846 רַאּונַאי ןט1 םעד .עילַאטיא

 ַא טאהעג טָאה רע ןכלעװ טימ ,ןכינרעטעמ טשריפ ץנעיד וא

 .עמ טָאה יצ .עּפָארײא ןיא עגַאל רעשיטילַאּפ רעד ןגעװ םעּומש

 ןיא עגארפ-ךדַײ יד טרירַאב סעּומש ןקיזָאדמעד ןיא ךינרעט

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעװ ,דלישטָאר ןָאמָאלַאס .טנַאקַאּבמיא

 טינ םינּפא ךיז טָאה ,(2 ןכינרעטעמ טימ ןעגנּואיצַאּב עכעלדנײרּפ

 ךיז טָאה רע ןּוא רַאצ םיײּב ץנעידיױא ןַײק ןגָאלשרעד טגנָאקע

 ,גָאט ןקיּבלעזמעד םָאה רע סָאװ ,טימרעד ןצינעדנַאּב טזּומעג

 ןיא ןטדנאזעג ןשיסּור םעד ןּבעגעגרעּביא ,1846 רַאּונַאי ןט1 םעד

 טול .גלָאפרע טַאהעג ןּבָאה ענײז טירש יד ןּוא ןינע םעד ןגעװ ןָאט

 ןרָאװעג טעדנירגעג רעטעּפש זיא גיניק םענּופ גנּונעדרָארַאפ רעד

 רעגײא רעניּבַאר םעד ץֹוחא ןײרַא ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק ַא

 ,םיוא יד טַאהעג טָאה רעכלעװ ןּוא ןדיי ענעעזעגנָא ערעדנַא סקעז ךָאנ

 יַאֹּב) טפַאשטריװדנַאל ףיוא ןדיי ןריפּוצרעּבירַא יװ ןטארַאּב ּוצ ךיז עּבַאג

 .הכּולמ רעניװ ,ןילרעּב ןיא ןטדנַאזעג ןשיכיירטסע םעד ןּופ טכיר

 .(וי כרַא

 ןיא ןכינרעטעמ ּוצ ןעמּוקנײרַא טגעלפ דלישטָאר ןָאמָאלַאס (2

 ,ןגָז טגעלפ ךינרעטעמ עינַאלעמ ןיטשריפ יד ,יורפ סכינרעטעמ .זיוה

 קידנעטש, יז טָאה ?ןָאמָאלַאס ןטלַא םענּופ טײקנּבעגעגרעּביא יד זַא

 ,1882 ןיװ ,ןטפירש ענעּבילּברַאפ סכינרעטצמ ןיא ךּוּבגָאט םעד עז) ?טרירעג

 יד טַאהעג לָאמ עקינײא טָאה דלישטָאר .(1401י .מּונ ,491 .ז ,6 .ּב

 זַא גןדיי יד תבוטל ןכינרעטעמ ךרּוד ןרינעװרעטניא ּוצ טייהנגעלעג

 ּוצ לקיטרַא םעד ל"גפ) ןדיי רעקָארק יד רַאפ -- 1822 רָאי ןיא ּב"צ

 ְךּוּב ןײמ ןיא קילּבּוּפער רעקָארק רעד ןיא ןדיי ןּופ עטכישעג רעד

 ?ןינע םעד תעּב ךיוא יװ ,(1924 ןיװ גטפ 2661 ?2המזתמטמ06116ת)

 ,ײרטסע רעד ןּוא קשמד-ןינע ןגעװ לקיטרַא ןימ ל"גפ) 1840 ןיִא קשמד

 208מ:סטסמ ?טע ןטס. 66808102/6 ט. 1246: ןיא גנוריגער רעשיכ

 1927(4 ןיימ:טרּופקנַארפ ע8?ט;}"
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 ענגַאל רעד ןגעװ םּודנַארָאמעמ ַא זָאלדַא ףארג ןיװ

 *טָאר ןּופ ןעמָאנ םענא ,דנַאלסּור ןיא ןדַײ יד ןּוּפ

 -רעּביא רעמײװ טּפרַאדעג טָאה םּודנַארָאמעמ רעד ;(זיוה-דליש

 ןיא ןּבירשעג) םּודנַארָאמעמ םעד ןיא .רַאצ םעד ןרעװ ןּבעגעג

 סָאװ ,ןדי ןגעק ?ןזַאקּוא, עײנ 9 םיױא דלישטָאר טנכער (שטייד

 שּוריג םעד ןגעװ ײז ןשיװצ ,ןרָאי עטצעל יד ןענישרעד ןענעז

 ערעדנַא יד ;רעפרעד יד ןּופ ןוא טיּבעג-ץינערג םעד ןּופ

 -עז ,טנכערעגסיוא םּודנַארָאמעמ ןיא ןרעװ סָאװ ,ןעגנּוצענעדגַאּב

 רָאג טינ יײז ןענעז וצרעד ןּוא הגרדמ רערענעלק א ךסַא ןּופ ןענ

 םעד ןיא ןַא ,זיא שיטסירעטקַארַאכ .ןּבעגעגרעּביא ךעלטקניּפ

 -נַאק ןופ הריזג יד טנַאמרעד טינ ןיטּולחל טרעװ םּודנַארָאמעמ

 :ַאּב טלָאמעד ןענעז סָאװ ,יײּברעד תונווּכ-דמש יד טימ ןטסינָאט

 טָאה םעד ןגעװ זַא ,תועמשמ - ,ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ סרעדנוז

 :רעד םּודנַארָאמעמ רעד .טסואװעג קינײװ  ןײלַא דלישטָאר

 יַאּב עקיטרָא יד סָאװ ,םעד ךרוד ןדי ףיוא תופידד יד םרעלק

 ןוא ןּבױא ןּופ ןעגנּונעדרָארַאפ יד סױא טכעלש ןשטײט עטמַא

 .קילומּוא יד, זא ,דלישטָאר םעּב םולש םוצ .ײּברעד ןכיורּבסימ

 -םעיַאט רעכעלרעסײק ןייז ןופ לעּפַאּב ַא ךרּוד לָאז ןדיי עכעל

 ..."קילגמּוא רעײז ןיא טסײרט ןּופ טרָאװ ַא ןרעװ טקנעשעג טעט

 טָאה תולדּתשה ענעדײשַאּב רעײז עקיזָאדיד ּוליִפא רעּבָא

 טלָאמעד דָארג טָאה גנּוריגער עשיסּור יד .טכַאדּבעג טינרָאג ּוצ

 השמ זיא 1846 ץרעמ ןיא .תוריזג יד טקרַאטשרַאפ עמ ךָאנ

 טימ ךיז ןענעקַאּב ּוצ ידּכ דנַאלסור ןײק ןרָאּפעג ערָאיפעטנָאמ

 .ןײז לדּתשמ ײז רַאּפ ךיז ןּוא ןדײ יד ןּופ עגַאל רעד

 רימ ןעגנערּב ןדלישטָאר ןּופ (|) םּודנַארָאמעמ םעד רעסיוא

 :ײדרמ סע םעד ןּופ גנּודלעמ 8 ךױא (שיזיוצנַארּפ ןיא) ָאד

 -העטסע טשריפ גרּוּברעטעּפ ןיא ןטדנַאועג ןשיכ

 ,1845 רעּבָאטקָא ןט14 םענּופ ,((ן)ןכינרעטעמ ּוצ יוַאה

 ןיא .(2גנוריגער רעשיסּור רעד ןּופ קיטילַאּפ רעשידי-יטנַא רעד ןגעװ

 םהעװ סע ןּוא תוריזג יײר עצנַאג ַא טנכערעגסיוא ןרעװ גנּודלעמ רעד

 :יסור רעד ןּופ טירש עשירענָאיסימ יד ףיוא ןזיװעגנָא לעיצעּפס

 ,רימ ןּביג טנעמּוקַאד ןטײװצ םעד .ןדיי עגונּב גנּוריגעֶה רעש

 ,גנוצעזרעּביא רעשידײ ַא ןיא ךיוא ,לַאניגירַא םעד רעסיוא

 ןזמניזסתהאםטאאז
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 :שידי ןיא שיזיוצנארפ ןּופ גנּוצעזרעּביא יד ָאד ןּביג רימ (

 ןײז ּוצ .18:5 רעּבָאטקָא 14/2 םעד ,גרּוּברעטעּפ .פ ,22 .מּונע

 .ךיגרעטעמ טשריפ ץנעלעסקע

 ,טפַאשדנַאזעג רעגיה רעד סיֹוא טרָאּפַאר םענּופ .טשריפ ןײמ

 .ניא ןעװעג ןיוש ריא טײז ,1842 ינּוי 20 - ילֹי 2 ןּופ ,,פ 13 .מּונ

 ןרָאװעג ןעמּונעגנָא ןענעז סָאװ ,ןעלטימ ענעדיײשרַאפ יד ןגעוו טרימרָאפ

 ןּוא רעשיכײרטסע רעד יּב ןעניואװ סָאװ ,ןדי יד עגונּב ןדנַאלסּור ןיאְו

 ךיוא ךינ טמענרַאפ הנידמ רעד ןּופ גנוריגער יד .ץענערג רעשיסיירּפ

 ןרָאװעג

 טכער ןעמּוקַאּב ײז עכלעװ ףיוא ,םיאנּת יד טמיטשַאּב ,רָאי םעד ּבױהנָא

 טבעלטנפערַאפ זיא סָאװ ,זַאקוא רעד .עגַאל רעײז טימ רעטיו

 טלַאהטנַא זַאקוא רעטײװצ ַא .דרע עשיצירּפ ןפיוק ןּוא ןרידנערַא ּוצ

 .נָאק רעמ טשינ ןיוש ןרָאט ײז .השּבלה רעײז עגונּב ןעגנּונעדרָארַאפ

 ןוּומ ַײז רָאנ ,טעטילַאנָאיצַאנ רעײז ןּופ ןעמרָאפ טכעלרצסיוא יד ןריוורעס

 ןה ,רענעמ יד ןה ,דנַאל ןּופ רעניואוניא ערעדנַא עלַא יװ ןדיילק ךיז

 .טלעג ַא רַאפרעד ןלָאצ ןזּומ ןלעװ ,ןגלָאפ טינ ןלעװ סָאװ ,יד .ןעיורפ יד

 גנּונעדרָארַאפ עטצעל יד .ףָארטש

 ןעשיסּור} עש הכּולמ יד ןּופ טינ ןּוא ןצניװָארּפ עשיטלַאּב ןּוא עשיליוּפ ענעז

 .עװעג יד ןּופ ןדיי ּוצ ךיז טיצַאּב

 ,ןצניװָאלּפ

 .ָאונָא רָאנ ןענעז ןעלטימסָאמ ןעשיזיפ} עלעירעטַאמ עקיזָאד יד

 ןרעװ סָאװ ,עקיטכיוװ:סנבעל רעמ ,ןעגנּונעדרָארַאפ ערעדנַא ןּופ סרעג

 טינ ןליצ עכלעװ ןּוא טכיזניה רעד ןיא גנוריגער רעד ןּופ טריטקציָארּפ

 ןעמענּוצנָא  ןןדיי טינ ןּוא רעמ

 עשיסקָאדָאטרָא-שיכירג יד

 ענעזעװעג יד ןיא ןרענו

 ידו יז ןעגניוצ יװ ,רעקינײװ

 .רצ רעד טצוו עלייוורעד

 ןּוא ןצניװָארּפ עשיליוּפ

 .הנּומא

 טכַאמעג ווּורּפ רעטש

 ןיא ,ןריפכרּוד סָאד ףרַאד סָאװ ,ןָאזרעּפ יד .ןצניװָארּפ.הכולמ יד ןיא טינ

 טדמשעג ךיז טָאה סָאװ ,רַאמײװ ןּופ רעניּבַאר רענעזצוועג ַא ,ןָאזיװעל 'ה

 .ָארּפ ןּופ ןטסָאּפ םעד ןָא טײצ רענעי ןּופ טמענרַאפ סָאװ ןּוא 1829 ןיא

 ןקילײה ןּופ עימעדַאקַא רעד רַאפ

 ,טקיטפעשַאּב רע ןיא .יקסווענ רעדנַאסקעלַא

 םעד שיאערּבעה ןיא ןצעזרעּביא טימ ,דָאניס ןקילײה םענּופ גָארטפיױא ןטיול

 ,טעּברַא יד טָא ןעו .עילעגנַאװעי יד ןּוא סיזיכעטַאק ןשיסקָאדָאטרָא-שיכירג

 םעד טצעװ יז ןּוא ןרעװ טקידנערַאפ טצוו ,טכַאמעגכרּוד גּונעג ןיוש זיא סָאװ

 לטיט םעד ןעמּוקַאּב ןּוא ןרעװ הלעתנ ןָאסיװעל 'ה טעװ ,ןייז ןלעפעג רטיק

 רעװעיק ןּוא רעװעליהָאמ ,רענליװ ןכּוזַאּב רע טעװ טלָאמעד .ּפָאּפָאטָארּפ

 םעד ןכַאמ רע טעװ טכַאמ רעקיטרָא רעד ןּופ ץיטש רעד טימ ןּוא .ּבּוג

 ןיא  גנּושרָאפ .לֹּביִּב רָאסעפ

 זיא טנעמָאמ ןקיטציא

 .ןןדיי ןדמש} וּורּפ ןשירענָאיסימ

 --גנּורערַאפ רעטספיט ןַײמ ןּופ גנּורעכיזרַאפ יד ,טשריפ ןיימ ,ןָא טמענ

 ;"יזַאהרֶעטסֶע



 :טײטש טיײז רעמײװצ א ףױא

 1.6 ס0סתגפ6 25/6זה'82ץ

 קזס}ס15 46 ססםצסזפוסת 465 ןט1/5 םת 5516.

 16 5 1 6שופסהת, |80ו5 ז8ססֹומ 220056 סת

 1839, 656 466560ח06 קסטז 6006 |'ותצסזטחוסם קתותסו-
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 810 וװיכרַא סלרעּפ ףסוי ןּופ .דלישטָאר רעניוו ןּופ תולדּתשה

 רָאסעּפַארּפ ןעװעג ךיוא זיא ןָאזװעל רעטנָאמרעד רעד

 ןטױל ;גרּוּברעטעּפ ןיא עכעלטסײג רַאּפ עימעדַאקַא רעד ןּופ

 -ַאטָארּפ דָאניס ןקילײה ןּופ רָארוקַארּפ-רעּבױא םענּופ גָארטּפױא

 -נַאק יד ןטײרגּוצ ףױא םיזיכעטַאק ַא טסַאּפרַאפ רע טָאה ּוָאס

 םעד גנּוטײצ ענײמעגלַאא :םעד ןגעװ עז) דמש םּוצ ןטסינָאט

 ,ן.דעה -- ,893 .ז ,1845 רָאי ןרַאפ ?סמּוטנעדּוי

 ױװיכרַא סלרעּפ ףסוי ןּופ

 (גרעּבמעל) ןעלנייוו לארשי ןּופ

 יקסווָאטירַאק לַארענעג םּוצ ווירּב סלרעּפ ףסוי .ן

 :טנפערַאפ לָאמ ןטשרע םּוצ ָאד טרעװ סָאװ ,ווירּב רעד

 :װָאמירָאק לַארענעג םּוצ לרעּפ ףסו ןּופ גנודנעװ ַא זיא ,טכעל

 ןשיװצ ףרָאד א) שטיטָאלּפ ןיא טניואועג טָאה

 .לּוש רעלָאּפַאנרַאט ןײז ןציטש ןגעװ (לָאּפָאנרַאט

 עשיטסירעטקאראבכ ליפ רעײז ךיז ןיא טלאהטנַא וירּב רעד

 ללכב טָאה לרעּפ .,ןטנעמָאמ עשיפַארגַאיּבָאטױא ןּוא ןכירטש

 ,עיּפָאק א ךיז ײּב ןזָאל וירּב ןקיטכיװ ןדעי ןּופ גהנמ ַא טאהעג

 רע טָאה ,שטיײד ןיא ּװיִרַּב ַא ןבירשעג טַאה רע זא ּוליּפַא ןּוא

 ןיא ןאראפ זיא ױזֿא .תויתוא עשיִדי טימ ןעװעג קיתעמ ךיז םיא

 דניירפ יד ּוצ ווירּב ענײז ןיּפ ןטפירשּפָא טימ ְךּוּב ץנַאג ַא יכ

 ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,תושרד יד ךיוא ; רעדילג-ההּפשמ ןּוא

 רעכלעװ ,יקס

 ןוא ינַאזעזרב

 עשידײ טימ ןּבירשעגרעּביא ךיז הע טָאה ,עגָאגאניס ןייז ןיא

 ,תויתוא

 הירב םעד טָא ןּופ ןכוּת םעד ןַײטשרַאּפ ּוצ רעסעּב יִדּכ

 טנפעעג זיא לַאּפָאנרַאט ןיא לוש סלרעּפ זַא ,ןקרעמַאּב ךיא זומ

 הירּב רעד יװ רעמעּפש רָאי ַא ָאולַא ,1813 רָאָי םעניא ןרַאװעג

 רעטנּוא ןעװעג טלַאמעד זיא לָאּפָאנרַאט .ןרָאװעג ןּבירשעג זיא

 רעד ןּוא ,(1815 זיּב 1809 ןּופ טּפַאשרעה רעשיסּור רעד

 רעשיסּוה רעד ןּופ רעטערטרַאפ רעד ,רָאטאנרעּבּוג-לארענעג

 שטַײד א סױא טזײװ) סלַײט ןָּאפ רָאטַאנעס ןעװעג זיא ,טכַאמ

 :עגרעטנּוא קרַאטש ןעלרעּפ םָאה רעכלעװ ,(טנַאק ןשיטלַאב ןּוכ

 ,(דליּב ןייז טרָאד טננעה טציא ךָאנ) לּוש יד ןדנירג םַײּב טציטש

 עיצילאג ץנאג טַאהעג טָאה ךַײרטסע ּתעּב ,ךָאנ רעירפ

 1786 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז סע ןּוא טכאמ ריא ןיא

 טנפעעג לָאּפָאנרַאמ ןיא ךױא זיִא ,ןדי רַאפ ןלוש עשישטַיד

 םאהעג טשינ העּפשה םּוש ןַײק רעּבָא טָאה יז :לֹּוש ַאזַא ןרָאװעג

 ,היִרּב םעז ןיא ריִא ןנעװ טּבײרש לרעּפ) ןּבעל ןשידיי ןּפױא

 186 עֶרהאְי םיא איד עלוש עשטיד איד, :ןעגנערּב רימ סָאװ

 סיה ,רַאװ טעטכידהע רעיה עלהעפעב םעטסכעהרעללא ףיױא

 סלרעּפ טימ ןרעװ ןכילגרַאפ טינ ןפוא םושּב ןָאק ןּוא "ליפ טכינ

 ןיא רָאנ טינ לּוש עשידײ עקידתמא עטשדע יד ןעװעג זיא עכלעוו ,לּוׁש

 ןטײרּב א םימ ,ללכּב עּפָארײא:חרזמ ץנַאג ןיא רָאנ ,עיצילַאג

 .העּפשִה רעסיורג ןּוא םענרַאפ

 רימ .עיּפַארגָאנָאפ רעדנּוזַאּב א טנידרַאּפ לּוש עקיזָאד יד

 13 טימ ןרָאװעג טנפעעג זיא יז זַא ,ןקרעמַאּב רַאנ ָאד ןליװ

 118 ןױש טנרעלעג טרָאד ןּבָאה 1819 רָאי ןיא רעּבָא ,םידימלּת

 300 םױק ןעװעג טלָאמעד ןענעז עיצילַאג ץנַאג ןיא) םידימלּת

 ךױא םעד ןשַיװצ - ,ןלוש טכּוזַאּב ןּבָאה סָאװ ,רעדניק עשידיי

 סלרעּפ טָאה 1820 רָאי ןיא .(דָארּב ןיא לּוׁש-לַאער עשידיי יד

 -נעה הרעשיכײרטסע רעד ןּופ טכער עפעלטנפע ןעמּוקַאּב לּוש

 םינ ךיז ןענָאק ןלּוש עשידי עקיטנײה יד סָאװ ,ךאז ַא -- גנּור

 .ןלױּפ ןקיטציא ןיא ןגָאלשרעד

 ןּוּפ ןַאלּפ.ןרעל םעניא זַא ,ןקרעמַאּב ּוצ יאדּכ ךיוא זיא'ס

 רומיל רעד ןרָאװעג טריפעגנייא ךיוא זיא לּוׁש רעלָאּפָאנרַאט רעד

 .קיטסיליטס רעשידִי ןּוא עיּפַארגָאטרָא רעשיד ײ ןופ

 ;לּוש סלרעּפ ןּופ עטכושעג רעד ּוצ קרעװ עטסקיטכיװ יד

 1) אטז26 (1ס60860+ 665 ֹות 66 18זחסקס18ז
 1586 ?/סץ-508316 61ת86/טתז!6ת 1.60ז218065,
 תגבסה 4600 46/ (!חוסזזוסהז ֹות 8//ס60 (189568 616-
 56 508316 606060+ טו (ן2זחסקס} 1815, 26ע
 ןא. ?106165). 2) 081516!/ט08 66ז 465612). '/6185-
 פטת8= 6466 6812150850 .10605088// טסזפטס/?
 עסח ?זס} /0168826)} 5166 (1.6ח09618 1833),
 } 89 68--70, 77--83, ן| 73--75+ 3) 0864 26ת1
 םוח6ס 2104:8ק0הופסה6 521226 טסח 2 148?מ2ת 110-
 1002 (/8הזסטסה 66ז 15126146ת, / ./200080ח0
 ת68ט354684. טסמ .) םטפסה, ט006מ 1846) 4) םז א?
 8812 סח, 22166 /ץססש ש 630ץ) 1 ש 826-
 ס7ץקספקס01+6) 14/88400546) ({שסוש 1914)
 רַאפ ףמַאק "ועד ,"ןגרָאמ, גנּוטײצגָאט רעד ןיא טעּברַא ןייט (5

 ,(1927 גהעּבמעל) עיצילַאג ןיא גנּורליּב ןּוא טכיל

 ,(תויתוא עשידײ טימ שטייר) דירּב םעד ָאר ןעגנערּב רימ

 :חיכרא ןײז ןיא ןעלרעּפ ןּופ טריּפָאק ןענּופעג םיא ןּבָאה רימ יװ
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 .1812 ץרעמ ,25 ,שטיטָאלּפ ןיא יקסװָאטירָאק לַארענעג ןַאע

 ,ץנעלעצסקע רעײא

 טסײרה ָאז ְךיא ןעװ ,טסגידענג (1 ע"א רימ ןןעהייצרעפ

 .ױר ּוצ ןעטּונימ עגינייא ,ןעּבײרש סעגיטרעװנעגעג ךרוד ע"א ןיּב

 ךצזרּוא טזיא ןערהַאי ןעגנּוי ןענימ סױא גנּורענירע עניײא .ןעּב

 סע ע"א ןעדרעװ ,ןעגעװ רעזיד ןָאש עּפָאה ךיא דנוא .ןאפאד

 .ןעמהענ ףיוא גידענג

 סָאד טּפָא ךיא עטטַאה ,ןערּהַאי 6 ןאפ עבאנק סלַא ןאש

 םלַא דנּוא ,ןײז ּוצ ע"א א"ב ןרעטלע ענײמ טימ ןעגינגרעפ

 ,ןעסָאנעג להַאמ עגינײא ןּבע ערהע עזיד ךיא עטטַאה גנילגנּוי

 ףױא עגַארפ עסָארג איד ע"א ןַאד ךיא עטרעה טסַאּפ רעממיא

 ןעטפַאשנעסיװ ענײק ףױא ןָאיצַאנ עשידּוי איד םּוראװ ,ןעפרעוו

 .טּפױה רערהיא ּוצ איז םּורַאװ ,ןעגעלדעפ ךיז עירטסּודניא דנוא

 איז םּורַאװ ,ןעכַאמ סדומלּת סעד םּוידוטש סאד גנוגיטפעשעּב

 טבינ ךיז איז םּורַאװ ץרּוק ,ןעמדיװ עױבדלעפ םעד טּכינ ךיז

 קירצ עדהַאי 20 ןָאש ךָאנ גַאמ סע .ןייז ּוצ ןעשנעמ ןעסיילפעּכ

 אר זײרק ןענעּברָאטשרעּפ טסננעל םעד ךיא סלַא ,ןייז ןקילּוצו

 :ַאה ,עטעטײלגעּב ע"א ּוצ עזײר סכּוועּב רענײא ףיוא רעניּב

 :ַאר םעמנהעװרע ןא ךיוא ןעגַארּפ עזיד ע"א ןעטללעטש סלהאמ

 *ירפעּבנּוא רעממיא ןעגַארּפ עזיד ןעּבילּב רעדײל רעבא .רעניּב

 ןעכילנהעזנַא ןערעדנַא אב ְךָאנ רעניּבַאר םאיּב רעדעװ .טגיד

 עטייל עזיד .קּורדנײא ןעגַארּפ עזיד ןעמכַאמ ,עדניימעג רערעזנּוא

 ,ןעסירעגניה ָאז ןעטײהנהָאװעג דנּוא ןעכיירּבעג ןעטלַא ןָאפ ןערַאװ

 ןעגעגניה ךיא .ּבילּב בױט טײהרהַאװ איד ריפ רֶהָא רהיא שאד

 רעד ןהַאצ ןעד ןָאפ ץרעה דנוא להיפעג ןעססעד ,גנילגנוי סלַא

 םיא דנַאטשדעּפ ןעססעד דנוא טפּפמוטשעגבא טכינ ְךָאנ טַײצ

 ע"א ןעגנּורעניארע דנּוא ןעגַאװּפ איד עטרעה ךיא ,רַאװ ןעמייק

 .םיא עטראװ ערהיא דנַאּפ ךיא .ּוצ עמרעװ טימ להאמ סעדעי

 גנוטכַארעּפ רעדוא סאה טכינ ,ךילשנעמ דנּוא ךילּבעל ,ןייר רעמ

 - טזיא ללַאפ רעד ןעכנַאמ אייּב איװ -- ןָאיצַאנ ןעשידּוי רעד

 ,עּביל ןעשנעמ ערהַאװ !ןײנ ,ןַא ןענַארפ ןעזיד ּוצ ע"א ּבירט

 איד ראװ ,ןהעז ּוצ ךילקילג ןעשנעמ ןשנּואװַו שנאװ עלדע דעד

 ןערַאװ איז דנּוא ןעגנורעניארע דנָא ןעגַארּפ רעזיד רעדעּפּבירט

 רּונ רימ סע דלַאּבָאז ,רָאּפ ָאזלַא רימ םהַאנ ךיא .גיטכיװ ףימ

 ּוצ םטכינ ,ןעגרָאז ּוצ גנודליּב רענײמ ריפ ,דריה ןַיז ךילגעמ

 ףאק ןַײז ךילצּונ רּו שנעמ םלַא רימ סאװ ,ןעגיסעלכַאנרעפ

 דנָא ענַײא םּוא ,טכינ הטרָא רעיה רַאװ רעדיײל ,ןייללא

 ענײק ,עלּוש ענייק .ןענעק ּוצ ןעטלַאהרע גנּוהיצִרע עגיסעמקעווצ

 .להיפ גיריגעּבסיװ ךימ ךיא רעד רימ םּוא ,ַאד ןערַאװ רערהעל

 עשטיד איד .ןײז ּוצ ךילפליהעּב ןעּבַאהרָאּפ םענײמ ןיא עמ

 עלהעפעּב סעטסכעהרעללַא ףױא 786 ערהַאי  םיא איד עלּוש

 ןרעטלע ענײמ דנָא ,ליפ טכינ םיִה ,רַאװ טעטכיררע רעיִה

 ןֿאלּפ רעד .ןעהיצטנע ּוצ רעועיד ךיוא ךימ ,ריּפַאד ןעטגרָאז

 .ײמ ןיא ךימ עטרעדניה ,ןעטטאה רימ טימ ןרעטלע עניײמ ןעד

 ךיא עדראװ ןַאמ רעגנּי סלַא ְךָאנ .גינעװ טכינ ןּבע שנאװ םענ

 טימ ןרעטלע ענַײמ לײװ ,ןעטלַאהעגנא םּוידּוטש ןעשידּומלּת םּוצ

 רעד

 ,ץנעלעסקע רעַײא (}

 12 וויכרַא סלרעּפ ףסוי ןיּפ

 -םּומ ךיא .ןעטללָאװ ןעכאמ רעניּבַא םּוצ ךימ טלַאװעג רעללַא
 :עב עבַארּפש ןעשטײד רעד טימ ךימ עזײװ רענלהאטשרעפ עמ
 ךיא גניפ ןעלעקניװ ףּפולש סענעלהאטשרעפ ןיא .ןעֿכַאמ טנַאק
 ןײא ךיא עטסומ טּפָא רהעז דנא ,ןעזעל ּוצ רעכיּב עשטיד ןַא
 ענײמ ךיא רלַאּב ָאז סעכלעװ ,ןעּבַאה דנַאה רוצ ךּוּב .רּבעה
 :רעפ םענעי רנָא ןעגַאלשעג ףױא ,עשרעה עהאנ רימ ןרעטלע
 ןעטײקגיטרעװרעדיװ גינעה טכינ ךיא עטמַאה ָאז .גאל טקעטש
 ךילממיצ עכַארּפש ןעשטיײד רעד טימ ךיא זיּב ,ןעפפמעקעּב ּוצ
 עדנַאטש םיא ןעזעל ּוצ עקרעװ עשטײד עכילצונ דנוא טנַאקעּב
 ןאק ,ןעירפ ןעטפאשנעסיװ ענײק טימ רַאװצ ךימ ןַאק ךיא .רַאװ
 ןעד ,טלליפרע שנָאװ םענײמ עהעז ךיא ,ןעגַאז להַאמנײא טינ
 ערהַאי ןעטסגיצנַאװצדנַאכילטע םיא טשרע ךיא עטנאק !רעדײל
 ץנאג ךיא רַאװ ןיהאד זיּב ןעד ,ןיז טגרָאזעּב טסּבלעז ךימ םּוא
 איח .רערהעל דנּוא ןרעטלע רענײמ טכױפױא רעד רעטנא
 ,רעטײל ענהָא ערהאי עזיד ןיא טכינ ןַאד סע טזיא ָאזלַא רהעװש
 ךיא סָאװ .ןענרהעלרע ּוצ םעכילדנירג סאװ רעזײװגעװ ענהָא
 ךיא שאד ,טזיא ןאװעג עהימ ענעּבעגעג רימ איד ךרּוד ָאולא
 ענײא ,ןײז ּוצ שנעמ םּוא שנעמ ןײא שַאד ,עטנרעל ןהעמײא
 עכילביא ןָאיצאנ רענײמ אייּב ענעי םלַא גנּוהיצרע ערעדנַא ץנאג
 -ַאנ רענײמ טרַא סגנוהיצרע רעד ךרּוד שַאד דנָא ,טזיא גיהטענ
 ןרעדנָאז ,ןעטלאהרע גנּוהליּב ענײק רּונ םכינ דנענּוי איד ןָאיצ
 טּביורשרעפ רונ ךרּודַאד ןעדרעװ םנעּבאנק םעד ןעגַאלנַא עללַא
 .טקיטשרע עלהיפעג עלַא דגָא

 רימ ןיא דנאטשטנע ,םגײצרעּביא טײהרהַאװ רעזיד ןָאפ
 דנָא רהעל ענײא לָאּפָאנרַאט ןיא רעיה ,שנּואװ עטּפַאהּבעל רעד
 ןיא ,ןעטכיררע ּוצ דנענּי עשידוי איד ריפ עלּוש סגנוהיצרע
 דנָא ןעשנעמ ּוצ רענעמ עטקישעג ןָאּפ דנעגּי איד רעכלעװ
 -רעװ טעטכיררעטנּוא עירטשגדניא רעד ןיא דנָא ,ןעגָאצרע רעגריּב
 ןרעדנָאזעּב ןענײא ְךיִא עטסַאּפרעּפ עדנע םעזיד ּוצ .ןעללָאז ןעד
 ,דנּורג ןענעש ןענײא םהאטש רעד ןיִא רעיִה עשפיוקרע ,,ןַאלּפלוש
 רהעל רוצ סיראיוב ןעד ןעטקעטיכרַא ןעטקישעג םעניײא ןָאפ םיל
 לײהט ןענײא ךױא עבאה ,ןעפרעװטנע עלּושעירטסּודניא נָא
 דנאה דלאּב םוא ,טפַאשעגנַא ןעילַאירעטַאמאיוּב ןעגיהטענ רעד
 -יזיה רעד ןיא גנורינער איד אד ,ןײללא ,ןענעל ּוצ קרעװ סנַא
 ןָאפ עדיײּבעג םעכלָאז טדאטש לַאיצניװָארּפ רענײא ןיא סלַא ןעג
 ,םּביולרע ןערהיפ וצ ןעילַאירעמַאמ ןעדילָאס םֹּלַא ערעדנַא ענַײק
 רעכיז ךיא שאד ,םיוא .ךאה ָאז גַאלשרּביא ןעטסאק רעד ליפ ָאז
 רעדילגטימעדנײמעג רעגינײא עפליה רעסַאלּב ךרוד שַאד ,םײװ
 ָאז ןענעק ןעגנירּב עדרעװ עדנַאטש ּוצ טכינ אױּב םעזיד ךיא
 ינַא רענעמ עלדע דנָא עללאפלהיפעג אב ,ךימ ךיא םאלשטנע
 עטכַאמ ךיא .ןעפּפָאלקוצנא גנָאציטשרעטנּוא םּוא ןָאיצַאנ רערעד
 -םײהעג (1ק"ר ש"ז .טשײטעג טכינ ךימ דנַאּפ דנָא ךוורעּפ ןעד
 םלײהמ ןָאּפ רעטטיר ןעדרּוא ןערערהעמ דנוא רָאטַאנעס הטַאר
 .עּב ןעטשרע ןעד רימ ּבַאנ ,ףעש סעדנַאל רעטסגידענג רעזנא
 .סערג סָאד טעטינַאמָאה ןעצרעה ןעלדע םענײא רהעז איװ ,זײה
 .טויא םינפרידעב עט

 + רעכילרעזַײק-שיסּור--ק"ר ּנץנעלעסקע ענַײז -ע"ז (1



 וויכרַא סלרעּפ ףסוי ןּופ 813

 א"ב ךיא עגַאװ ,טקרעטשעג גנּולדנַאה ןעלדע רעזיד ןָאפ
 ןערַאװ .ןעמטיּב ּוצ סנעּבַאהרָאּפ סענײמ גנּוציטשרעטנּוא םּוא פ"א
 עכַאזרוא טּפױה איד -- ןהעטשעג ּוצ טיײהרהאח איד -- ע"א ךָאר
 .פָאה דנּורוג טימ ךױא ךיא ףרַאד ָאז ,סנעמהענרעטנּוא םענײמ
 עפליה ערהיא רימ ןעסעד גנורהיפסױא רּוצ ע"א שַאד ,ןעפ
 .,,...עּבײלּברעּפ ,ןעדרעװ ןעסַאל ןעהיידעגנא ךיירדלימ

 (רעװָאנַאטַאס) ןיפעל לדנעמ ןּופ ווירּב ַא .וו

 טייפ זועמש ּוצ

 ןיא ןענּופעג ןּבָאה רימ סָאװ ,וירּב א ָאד ןעגנערּב רימ

 נײרפ ןײז ֹוצ ןיפעל לדנעמ ןּופ ןּבירשעג ,ויכדַא םלרעּפ ףסוי

 ןּופ ןײטשדאפ ןָאק'מ יװ ,ךיז טיצַאּב װירב רעד .םיפ ןועמש

 ןעװ ,טײצ רעד ּוצ ,(סקעמעגסיא בגא יא סָאװ) עלעטש ןַײא

 ןיא .1811 רָאי םּוצ טסיײה סָאד ,רָאי 70 ןעװעג טלַא זיא ןיפעל

 טָאה ןיפעל סָאװ ,קרעװ ײר ַא טנכערעגסיוא טרעװ װירּב םעד

 עשידַײ םימ שטַײד ןוא ןּבירשעג .ןּבירשעגנָא

 : תויתוא

 'יחיש טַײפ ןועמש 'ה דניַײרּפ רעּבעילע

 ענײמ םימ סכיז טאה ָאז ,טפירטעּב ריה ןּופ ךימ סאו

 ןיא זיא ָאדַו טרעסעּבעג רהעז ראג ןעדנַאטשמּוא סטײהדנּוזעג

 םָאה ןענעײלכרּודה רעּבָא ןָאק ןעמ ,טקעמעגסױא הרּוש ַא ײּכ

 ראפ .ץ'ךיא ןיּב רהאי 70 ןּופ ןַאמ ןַײא; :ענעּבירשעג רעירפ

 אװטע רבא עּבַאה .ןרָאװעג רעװטיװ ךיא ןיּב ערהַאי עגיניא

 (1 ןטשרעפ ןטָאג םענײמ ןָאּפ עדרעװ ןגעמרעפ ןיא רילַאט 0

 א"ב שירפ ךָאנ ּבָאלטָאג ןיּב דנוא טציטשרעטנּוא רעמיא ךָאנ

 עּבאה ךיא .טְרָאפ רעמיא ךָאנ עטײּברַא דנּוא (2 ןעניול ריטאג

 -עּב ּוצ ןדנעטשמּוא ןנײמ רּביִא טכינ ָאזלַא ןהעז איז איװ ךימ

 ךיא דנּוא ךַאװש רעמיא ְךָאנ ןּבײלּב ןגיױא ענײמ סָאלּב ,ןגָאלק

 -רַאעּב ּוצ סעליפ (3טּפירקסּונַאמ ןעשמיד םענײמ ןַא ךָאנ עּבאה

 עטנעק .טרעװ רעױז ךילמיצ .ְריה .רימ .םעכפעװ ןטַײּב

 עטלַאהרעטנּוא םענַײמ םּוצ ךילםנעכעװ לּבּור 5 אװמע טימ ךיא

 ךָאנ ןנַײמ א"ב ןנרעג ךיא עטכַאמ ָאז ןעּבַאה גונעג ןילרעּב ןיא

 ריה .ןרהיפסיױא ןּבעל ןַײמ טסּבלעז ַאד ןדנירפ ןלעדע ןגינעװ

 עשניװ טציא ןהעגרעלהָאװ ןרהיא ןָאפ ךיוא סלַא ,ָאזלַא .רעּביא

 .ןמָאקעּב ּוצ טכירכַאנ עכילדרהיפסיוא רגנערברּביא 'פ ךרּוד ךִיא

 להיפ ךיא עּבַאה 'יחיש 'מופ ןמלז 'ר רדורב ןרעה ןרהיא ןָאּפ

 ּוצ טסגיטיג םהוא ךימ עטיּפ דנוא טרעהעג ןלהעצרע סעטוג

 ,?להָאװ יז ןּבעל סנגירּביא ,ןלהעפּפנע

 :תורוש עכעלטע יד ךיז ןעניפעג םייז םייּב

 ןיא ירּב רעד

 רעכלעוװ ,יקסירָאטרַאשט םַאדַא טשריפ טנײמעג -- טשריפ ןטּוג 41

 -ןעניפעל טציטשעג עּודיּכ טָטה

 .גנומיטש עטּוג - ענואל עטוג (2

 -ַאמ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,קרעװ שטַײד ןײז טנײמעג טרעװ (3

 .(42--39 .מּונ ,1924 "םלועה, ןיא ןעניפעל ןגעו טעּברַא זיימ ?"גפ) טּפירקסוג
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 -רַאװ ןיא 'יחיש שבייפ רדורּב רהיא ךיא ַאד 1791 טייז;

 גיללעפ ץנעדנָאּפסירָאק ערעזנּוא טאה ,עּבשה ןעכארּפשעג יוש

 ,?טרעהעגפיוא

 ווירַּב ַא סניפעל לדנעמ ןּופ .ןוו

 (טנעמגַארפ)

 ןּופ םנעמנאהפ 8 ןענופעג רימ ןּבָאה יכרַא סלרעּפ ןיא

 ןּבָאה ןּבירשעג ןיא רע ןעמעװ ּוצ ,הירּב ַא ךָאנ סניפעל לדנעמ

 ?אפוג ןלרעּפ ףסוי ּוצ רשּפא -- ןלעטשטסעפ טנעקעג טינ רימ

 טנכעװה םִיא ןיא סָאװ ,טימרעד קיטכיװ רעּבָא זיא װירּב רעד

 ןגל סָאװ ,יד ײש ,עטקּורדעג יד ײס ,קרעװ ענײז סיוא ןיּפעל

 עשידיי ענײז עלא טנכערעגסיױא ךױא ןרעװ ָאד .רי-בתּכ ןיא

 ,רָאלק ױנעג ץנאג ןעװעג םינ רעהַא זיּב זיא ,טנַאקַאּב יװ .קרעװ

 װירב םעה ןעגנערּב הימ ,ןּבירשעגנָא שידי ןיא טָאה רע סָאװ

 :אּוהש ומּכ

 ךילגעמ סאװ טפרעשעגניא רימ (גל"ז ענייז אד דנּוא..,,

 -רַא וצ סקלָאפ ןעשידּוי סעד להַאזקיש סעד גנּורעסעּברעּפ רו

 וצ ערישזָארב עשיזיוצנַארפ ענײמ 91 אנא ךיא ּבַאג ָאז .ןעטייּב

 ױשרַאװ ןיא םויַאמ ןעט3 םעד ןָאיצוטיטסנָאק רעד עפוהעּב

 ןיגַאלָאעט ןעכילריטַאנ רעד םיױא עפיױּב סדנעהעּב ךַאנ ,סיורעה

 ףארּב טפירש ןעגילַײה ןוא דומלת ןעד סױא ןעללעטש טימ

 :ײמעג םעד ריפ גנּוטײלנַא םטָאסימ ןַאד ,ןילרעב ּוצ טצריוװכרּוד

 רערעלאּפָאּפ ןיא ם"ײהדנוזעג רענַײז גנוהעזנַא ןּוא ענַאמ םענ

 .םגנורעסעּבנעטיז םנילקנארפ ,(694 אנא ,עכַארּפש רעשידומלּת

 -עב עזײר ,גרעּבמעל ּוצ 1808 עכַארּפש רעזיד ןעּבע ןיא טסנּוק

 ןעבע ןיא ָאילעפ לעזניא רעד דנּוא ןעגרעּבציּפש ךַאנ ןעגנוּבײרש

 ןָאפ גנוצעזרעּביא ענײא ,באקלאשז וצ עכַארּפש ןעבלעז רעד

 עגיל ןּונ .לָאּפָאנרַאט ןיא ןָאמָאלַאס גינעק סעד ןעכירּפש ןעד

 גנוצעזרעּביא ענייא ,עטּפירקסּונַאמ עגיטרעפקּורד ערעדהעמ ךָאנ

 ,שבאהיה עכיּב ןָאפ ,ןַאמָאלַאס רעגידערּפ ןָאפ ,ןעמלַאסּפ ןעד ןָאפ

 ןשידּי רעד עמהַאנ ףױא רּוצ סעלַא ,הימרי ריל ענַאלק סאד

 :ביװ רעד ןָאפ ץאזפיוא ןעשטייד ןענייא טסבענ עכַארּפש סקלָאפ

 רוטלוק רוצ עכַארּפש רעשידּוי ןיא ןעטפירשסקלָאּפ רעד טייקגיט

 .?ןעלהַאּפ ןיא רענהאווניא רעשידוי גנורעלקפיוא דנוא

 .על ןעמעװ טימ ,ןָאסלעדנעמ השמ טנַײמעג רעכיז טרעװ ָאד 4

 .נעמ .ןילרעב ןיא קידנעייז ןעגנּואיצַאּב עטנעָאנ ןיא ןענאטשעג זיא ןיפ

 -עזרעּביא סניפעל ּוצ המּכסה ןיז ןּבעגעג ,טנַאקַאב יװ ,טָאה ןָאסלעד

 רעדנַא ןַא ןיא טריטיצ ךיוא טרעװ ןָאסלעדנעמ ;"םעה-תאופר, ןּופ גנּוצ

 ךעלריפסיוא ;(שיאערּבעה) י"כ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ןעניפעל ןּופ קרעװ

 סָאװ ,ןיפעל לדנעמ ןוּכ עיפַארגָאיּב ןימ ןיא ךיא ּבײרש םעד ןגעװ

 .טפאשנסיװ ןשידײ םעד ענליװ ןיק ןּבעגעגרעּביא ּבָאה ךיא

 .טּוטיטסניא ןכעל

 ,"םעה-תאופר, טנַײמעג (5

 ביא (6 .תלהק (6



 הניחּת עשיָאטסיה ַא

 (עשרַאװ) יִקצּולירּפ חנ ןּופ

 ;סיױא ױזַא טעז לרפס ןופ רעש רעד

 יננבאפ לאקללב

 שדח שאר

 הניחּת ןישנעּב
 טסּבעג

 הניחּת תועמד ירעש

 תוניחּת ירדנא רהעמ ליפ ךאנ ןכײלג סעד נוא

 טלעטשיג ײּב רד ןמ םאה
 ירעש דנא 'םימ ח ר יר ע ש ךילמהענ

 ןוֿפ דוא !ןוצ ר ירעש דנא 'םימ ש

 יתומ שנ תרּכז ה דא 'םינה ּכ תכרּב

 (םיינ איד טלעטשיג אייּב רד רימ ןּבאה ךיוא
 אז שאװ 'הניח ת םימהר אלמ לא
 ןיא דנוא 'םישודק ילא ףיוא ןראוויג טכאמיג זיא
 גאמ ילא ןגאז וצ 'םול ש יר ע ש תנוהּת

 +םינהּכ תכרּכ) טגאז ןזח רד ןעװ
 ידנעהּב (הניחּת) איד טפיוק רּבײװ ימורפ ריא םורד

 'דנע ןײא דלאּב טאה יז ןעד

 ה פ ס פ דנ

 ראה אווד ליהוהאב

 ק"פל ג* ע ק ת תנשב

 רערָאװדיװָאנ בור'ס יװ ,טריניגַאּפמּוא זיא לרפס סָאד
 ןטשרעטנּוא ןפיוא םרירעמונ ןענעז סנגױּב יד זיולּב ;ןקּורד
 :עג טשינ סָאטסוק יד ןּוא הרּושּפָאק יד ,לגיּפשצַאז .ןוילג
 ,ס 1 רעטעלּב ,3 ןגױּב ףױא .מ"צ 8,25 }6 13,70 :טנכער
 עטנאמרעד לעיצעּפס רעש ןיא יד טקּורדעג זיא 3 ןּוא 2
 ביג ךיא עכלעװ ,"הנח ת.םימ חר.אלמ-לא עײנג
 םימ רעּבָא ,גנוגילסיא רעטשרעדנעעגטשינ טימ רעטײװ ָאד
 ;עיצקנּופרעטניא רענעפעגעגּוצ רימ ןּופ ,רענרעדָאמ

 ,יעיינ, טָאטש ,זַײרג (1

 הנחּת םימחר אלמ לא איינ

 םליפ רד טשיּב וד ,טאג - םימחר אלמ לא
 ,ןלמיה ןטשרּביא יד ןיא ןאור טסוט אוד ,טײקמראּב רד מימ
 לגילפ יד רּביא אור יגיטפה ראװ ןײא ןכײרג ןכאמ טשלאז וד
 ,תושפנ ינײר יגילײה ןײד ןופ הלעמ איד ןיא הניכש רנײד ןופ
 יג ןיז יז .ןלמיה ירטיול יד שלא ןײּפ נוא רטױל ןנעז שאו

 ירזוא ןראװ איז ,דנאל ןופ ןטשריפ יד שלא ןזעויג טרהע
 .רזײװ רטנוא נוא רנרעל

 קנער ןארד ךיא ןעװ .תוכלמ יגורה הרשע יד ןראװ זד
 וד ןועמש יּבר ףױא ןלאפג זיא לרוג רד איװ .ןנײװ ךיא זומ
 רּבלעז ולאה ןײז רע טאה ןמוק ןּבעל סמוא ןלעז טה -ע
 רד ,הניא ראװ ןרהא ערז ןופ .ןטכעש םוצ טקערטשיג שיוא
 קירצ ןעד רע טאה ,ןראיורטּב ןלעװ ןועמש 'ר קידצ ןעד טה
 םה ןוא הרונמ רד ןופ לעװש רד ףיוא טגיליג (1 ףּפאק ןײז
 : ןאירשג םה נוא ןמונעג (2 ןגיוא ינײז קירצ ןעד ףיוא ןגיוא ינײז
 לאז ,הרוּת יד ןיא טקרעטשינ ךיז טה שאו ,קידצ ןַײא אוז,
 ר ןמ טה םהיא ךאנ - "!ןמענ ןײא טױט ןרטיּב ןײא וזא
 ןסירג רטנוײא ּבײל ןֹופ שײלפ שד םעק ינרזַײא טימ אביקע
 ןײא נוא ,"דחא, טראװ ןיא גניג זױא המשנ יד םהיא זיּב
 זיא ףוג ןײד ,אביקע 'ר ריד לואװ, :ןאירשג טה לוק תּב
 .הדוהי 'ר טגרהיג ןמ םֶה םהיא ךאנ - *!ןײר נוא גילײה
 םסאפיג גאט ןעד טסוי טאה רע .טלא ראי ניצּביז ראו רע
 'ה ןמונג ןמ טה םהיא ךאנ -- .טנרעליג הרוּת גיסײלפ נוא
 יב הרוּת רפס ןײז נוא זיא ןסעוג רכלעװ ,ןוידרּת ןּב איננח
 וצ טזאלג םהיא ןּבאה גוא ןדנוּבג םהיא ןמ טאה ,םאהיג ךיז
 סקאלפ ןופ ךילגנעטש ןּבה נוא הרוּת רפס רד ףיוא ןסייר
 - ,ןברעטש דלאּב םינ לאז רע זד ןדנוצג ץרעה ןייז ףיוא
 ןוא רפוסה רכשי יּבר דיסחה זעװג תיממ יז ןּבה םיא ךאנ
 ,ןמוקג הרובק וצ טינ זיא נוא ,ןפראוג דנוה איד רפ םיא ןּבה
 רפ הוצמ ןיא טאה טינ רע שד ןאירשג תּב ןייא טאה םהיא ףיוא
 יר ּתגרהיג ןמ טה םיא ךאנ -- .השמ תרוּת ןופ טלהעפ
 ןעד ןמ םה םיא ךאנ -- .ראװ הרוּת אלמ רכלעװ ,תופציה

 .ּפָאק סקידצ םעד -- "ףמָאק ןַײז קיוצ ןעד (1

 ,ןגיוא סקידצ םעד ףיוא -- "ןגיוא ינַײז קידצ ןעד ףיוא; 2
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 רע .דרעװש ןײא םימ ןכאמש רד עומש ןּב רזעלא 'ר קידצ
 ןדײל ןלעװ טינ םיא ןמ מאה ,םכאמיג שודיק םנעמאטסוי םה
 םראװ ןיא שיוא םיא גניג המשנ ןײז נוא ,ןכאמ וצ שיוא שודיק
 טימ ץעװג ןד ןמ םִה טײל רעמ ךאנ -- ."םיהלא ארב,

 .קנחו גרה ,הפירש ,הליקס

 ליפ ןפיש ײרד יד ןופ תוכז ןעד זנוא קנעד ,מאג רּביל

 ןמ יװ -- ,ןאמיג ןּבה דניז ןײק ךאנ שאװ רדניק טימ ןלּופ-

 ,ם"יוּכע יד רטנוא לארשי ץרא ןופ ןקיש קעװ ןלעװ םה יז

 רימ ןרעדַײא-| ײא, :טגאזג ןרדנא םוצ רנײא איז ןּבאה

 ףיורד ."ןּבראטש ריט ןלעװ רּביִל ,טאג רזנוא ןא ןנקײל ןלאז

 טקנערט רד ךיז ןּבּה ןוא ןדעװיג םשה שדקמ ילא איז ןּבאה

 ,רשאװ ןיא

 ,ןז ןּביז ערהיא טימ הנח ןופ תוכז ןעד שנוא קנעד

 ןגעװ ןמאנ ןּביל ןײד ןופ ןײז תיממ ןזאל ךיז ןּבאה איז שאװ

 ןגאלש רד םידוהי ןדראװ םיּברה וניתונועב ןנעז שע
 רָאי יא נוא ,ז"נתּת רָאי ןיא זײװ טריה ףאש איד איװ שלא

 *עװיג זיא תועובש נוא חסּפ ןשיװצ ,ז"טּת רָאי ןיא נוא ח"ּת

 ןהעשג זיא שאװ ,טלעװ רצנאג רד ןיא ןּברוח רשיורג ןײא ןיז

 ןײז שע .ןילוּפ שירג נוא ןײלק ןצנאג ןיא רדורּב ירזנוא וצ
 ןיא םירומ ןכיוה ןײא ןופ רדניק םרדנוה ריפ ןפראװג ןדראװ

 יג ןײז שע !תורצ איד רּביא ןאירשג אײװ וה .ןירא רשאוו

 ןלוש יגלײה איד ןיא רדניק איד טימ רטעפ יד ןדראו ןטכאש
 אוט ךיא ,םאג רּביל .ןעװג יז רּביא תונמחר ןײק זיא גוא

 םינּבר יד ןופ טכיל ישיורג שאד ףיוא טכאנ נוא גאמ ןגאלק

 רד םוא םיפמ ןגאלש רד ןדראװ ןײז שאו ,תולהק יד שיוא

 רד .אנשעורװ ק"קמ ברה ןועװיג זיא רמשרע רד ,טײקמראּב
 נוא גאט ןנרעל וצ לױמ ןײז טימ םרעהיג ףױא טינ טאה

 ,הריזג יזיפ יד ףיוא ,הּבדמ וד ,גאלק ,ןאירשג אײװ -- :טכאנ

 ק"קמ לארשי ר"רהומ דיסחה ברה ףיוא ןגנאגג שיוא זיא שאו

 ןאײרש ךילרטיּב ןאוט םיכאלמ איד ראו ראפ - .יװאמאלז

 שד ,ץנעוּביל ק"קמ גילעז ר"רהמ לודגה ברה ףיוא ןנַײװ נוא

 הרוּת אלמ ראװ רע נוא ,טקאה וצ ףּפאק ןײז םיא טה ןמ

 שד קנעד ךיא ןעװ ,רשאװ ןניר ןאוט ןגיוא ינײמ -- .תוצמו
 ךאנ - .ינשאנאד ק"קמ בר רד ןגאלש רד ןדראװ זיא שע

 יגני ןראװנ טגיניּפעג ןײז שע .תורצ טרעמג ךיז ןּבה רעמ

 ר"רהומ ברה ףיוא ןגאלק ךיא זומ רעמ ךאנ-.טײל ימלא ןוא

 איװ ,השמ יּבר ברה שודקה ןּב והיִתּתמ ר"רהומ ברֵהּב סחנּפ
 ,ןאירשג ייװ - .ןדנואװ טימ ליפ רּבײל ירהיא טנערּביג טאה ןמ

 יד ,ןורק ינדלאג ײװצ גָאט ןנײא ןיא ןמונג ןידראװ ןיײז שע
 ריירהומ ברהּב ּביל ר"רהומ ברה ןשרדה ;ינײר איד נוא יגילײה

 ק"קמ סחנּפ ר"רוהמּב בקעי ר"רהוט ןולדּתשה שודקהו ףסוי
 רד שיוא ריד וצ טאיירש םישודק יד ןופ טולּב שד -- .אנווּפ

 ןופ גנוננואװ איד נוא בקעי ןּבראד רפ ןראװ זיא שע .דרע

 וצ ןמײרּב ןא איז טשלאז וד .טסּוװ רפ ןראװ זיא הדוהי
 ,הליּבס טימ טגינײּפיג ןדראװ ןײז רעמ ליפ ךאנ--.אּבה םלוע

 ןּבאה לײטא ,ןּבײרש דד שילא ןאק רעװ ,קנחו גרה ,הפרש

 ףיוא ןטױמ טזאלג ךיז ןּבאה לײטא ,טקנערט רד רּבלעז ךיז

 נוא רּבײװ .הרובק וצ ןמוקג טינ ןנײז לײטא ,םשה שודק
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 ןּבאה נוא ןאירשג ןּבה יז .מקנערט רד רּבלעז ךיז ןּבה תֹוליִתּב
 ילא ךילג רימ ןעװ -- .ארומ טימ ןמאנ ןגילײה ןיײד ןפורג ןא
 .ןרןהמראּב ןײא ךאד וטשיּב ,הרצ רד ןיא ןמוק םוא ןטכעמ
 ווא ףיוא ןַײז םורד ,םגידניזג רימ ןּבאה ריד וצ ,םאג רניצ
 שד .ןנײװ שיחנ ךאד זומ טרעה שד רעװ -- .תורצ יד ןמוקג
 האירק טאה רמאפ רד ןתעשּב-| לַײװ ,ןטכאשיג ןראו זיא ןוז רד
 םה רּבײה יגידנגארט איד רטנוא ימשנעש איד .טנײליג עמש
 ןשיװצ ריא םה דניק שד נוא ןטלאּפשיג ףיוא ךיוּב ןעד ןמ
 ּתולכו םינתח .גניג שיוא המשנ יד רהיא זיּב ,םלּפאציג סיּפ איד
 ןּבוהיג ףױא ןּבה א דײל יד ץעװנ לּבקמ ךיז ףיוא ןּבאה

 לארשי עמש, :ןאירשיג ןּבה נוא למיִה םעד ןגיק ןגיוא איד
 .?!דחא 'ה וניהלא 'ה

 ףיױא נוא ןלוש ליפ איד ףױא ןנײװ ךילרטיּב אוט ךיא
 רפ ןַײז שאװ ,םירפס ירדנא ךיא נוא הרוּת ירפס ליפ איד
 ק"ק ןיא נוא אנײרקוא ןיא ןמוא טאטש רד ןיא ןראוװג טנערּב
 .ןילוּפ תנידמּב ץטיװעלוװאּפ

 ןנעז שאװ ,םישודק ליפ איד ףיוא ןגאלק וצ זיא ךיוא
 .תיורזכא תותימ םימ יושראװ ײּב אגארּפ ןיא ןמוקג םוא

 םשלאז גוא קאז ןײא ןאומ ןא ריד טשלָאז וד ,הרוּת
 רּבא .רדניק ינײד ףיוא טכאנ נוא גאט רפעשּב ןעד רפ ןטעּב
 שאד ןאט ןא וטשלאז םורד ,ןונחו םוחר לא טשיּב ,טאג אוד
 רּביא ןמראב רד ךיד טשלאז נוא טײקמראּב רד ןופ דײלק
 -יא זיּב גנומראּב רד ישורג ןײא םימ לארשי קלאפ .םורא ןײד
 יד לארשי קלאפ ןײד העז נוא ן:ױא ןײד ןיפע ,חתּפ .גיּב
 .טלעה רד ןיקע ריפ ילא ןיא טײרּפש רפ ןנעז שאװ ,םינויבא
 קלאפ ןײד ןײא למאז ,רטאפ רֹּביִל ,ךיד ךיא טעּב םורד
 ןלאז יז שד ,גנורטײװ רד ןַײא ןמוק איז וצ לאז שע נוא ,לארשי
 םישודק יגיזָאד יד ,הלא תא -- .לאמ ראפ וצ יװ ןײז רדיװ
 ןטילג ,רדײל ,ןּבה איז לײװ ,ןקנעדיג וטשלאז םיגורה נוא

 םימ ןגנאגג ףיוא ןנעז תומשנ ירהיא נוא ,תונושמ תותימ יכלעז
 םורד ,ןמאנ ןגילײה ןײד גידריװ ןכאמ וצ "דחא , טראװ םעד
 ןלמאז ןַײא טשלאז נוא קחצי ןופ הדיקע יד ןקנעדיג וטשלאז
 טינ טשלאז ,הרע וד ,ץרא -- .לארשי ןופ ינסוטש רפ יד
 טשלאז ,טאג .וד נוא ,םישודק יד ןופ םולּב שאד ןיקעד וצ

 נוא תוכלמ ינורה תרשע יד ןופ הציחמ יד ןיא ןגנערּב אײז
 ירהיא וטשלאז קחצי תריקע יד אייּב נוא ,דול ןופ םיגורה יד
 טגאזג טשאה אוד איח .,םײקמ ײז נוא ,ןקנעדג ךיוא תודיקע
 תובז ריא ןיא איבנה והילא ןקיש ליװ ךיא , :םיאיבנ איד וצ
 ןהיג ןרעװ רימ נוא ,"גאט ןמוצטכראפ נוא ןשיורג ןעד רפ
 ףיורד .ןיל רד דלאּב ז טרעװ ןוא ,ןויצ מאמש יד ךאנ
 ,הלס ןמא ןגאז רימ ןלעװ

 ןיא טאור אד רד ,רגימראּב רד רטאפ ,םימחרה בא
 ג לאז רע יקרטש יד םײקמראּב רד ןײז טימ ,ןלמיה ןכיוה

 גוא ןמורפ ...(יד נּוא םידיסח יד טײקמראּב רד טימ ןקנעד

 רּבײל יריא יד ,תולהק יגילײה יד ןיא יגימראפ טכער יד

 יד נוא ןטבילג יר ,םשה שודק ףױא םרפטנע רּביִא ןּבאה

 ,ןגירעגסיוא זיא טרָאװ עקידרעטײװ סָאד 4
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 רד ךיז אז ןּבאה טױמ םעד וצ ןּבעל שריא איד ,ןכיײלּביל
 איוו זלא רעמ נוא ,גנירג ןזעװג יז ןייַז רלדא יד זלא רעמ ,ןּבעג
 ןליװ ןעד ןהוט וצ טקרעטשיג ךיז יז ןּבאה ןןּבַײל-) ןּביל איד

 רע .רפעשיּב ןרהיא ןופ רהעגּב ןעד נוא רפעשיּב ןדהיא ןופ
 םיקידצ ירדנא איד טימ ןמוג וצ - םאג - ןקנערג איז לאז
 רזנוא רַאפ |ןעמענ המקנ-} ןנכער לאז רע נוא ,םלעװ רד ןופ

 רכילטעג רד השמ תרוּת ןיא םהיטש ןּבירשג איװ זא ,ןגיוא
 הנײז םר שאד ןעד ,קלאפ ןײז רקלעפ ריא טּבױל , : ןאמ
 גנונכער יד נוא ,ןןעמענ המקנ-| ןנכער טרעװ רע טכענק

 טרעװ רע גוא ,רגידיײל ינײז וצ ןרעק רדיװ םרעװ רע ןהמקנ-
 ינײד ךרוד נוא ."קלאפ שנײז דניז יד דנאל ןייז ןּבעג רפ
 טזאל אוד ןעװ, :ןגאז וצ ןּבירשג םזיא םיאיבנ איד טכענק
 טהור רע טאג נוא נידיל ץאל טשרעװ אוד םינ םד ריא ,גידיל

 :ןגאז וצ ןּבירשג טזיא םיבותּכ, יגילײה איד ןיא גוא .,"ןויצ ןיא

 ."טאג רהיא ןונ טזיא ואװ ,םיקלמע יד ,ןגאז יז ןלאז םוראװ,
 גוכער ןגױא רזנוא רפ רקלעפ יד רטנוא ןסיװ וצ ןרעװ לאז רע
 ןײא ךאנ נוא ,ןסאג רפ ןדראװ אד שד ,טכענק הנײד םד שאד
 טאה רע ,גנוססיג רפ טולּב ילא טשראפ רע, :טגאז קוסּפ
 .עד רעד ײרשיג שד ןסעג רפ טינ טאה רע נוא איז טכאדיג
 רמנוא ןיגכער טרעװ רע, :שגאז קוספ ןײא ךאנ וא ."ןגימומ
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 ןדואװ טרעװ רע ,רּבײל רעד גנולמאז ילא םיקלמע ןעד
 רע געװ ןא ְךאּב םעד ןופ ,דנאל ןכילטסעק ןעד ףיוא טּבײה

 ..."טביוה שאד ןּביה .ףױא טרעװ רע א םורד ,ןקנירט טעװ

 יד טמענ םיא ןיא תמחמ ,טשינ ךיא גנערּב ףוס םעד
 רעלעוריװידניאטַאװירּפ ןּופ רעטקאראכ םעד ןָא ןיוש הניחּת
 ןײמ ,םאנ ;ריד רפ וצ ןליװ רד ןײז לאז שע/) תומשנ תרּכזה

 םימ טנײה ןטכײל טשלאז אוד שד ,ןרטלע ןײמ טאג נוא טאג

 ,.."רטומ נוא רטאפ ןַײמ ןופ תומשנ יד ףיוא ...דאגג ןישורג ןײד
 ,(ו"זַאא

 -רַאפ םישוד ק יד ףיוא "הניחּת-םימחר-אלמ-לא , יד
 ו -ָאילּביּב ןוא עשירַארעמיל ,עשירָאטּסיה עכעלריפסיוא ןא טניד

 ירעד טרָא סָאד יא ָאד טשינ רעּבָא ,גנולדנַאהַאּב עשיפַארג

 ,רַאפ

 ןעומ ,חסונ "םע ײנ; םעד רעּביא ַאד ןּבעג רימ ןעװ

 עיצַאקילּבּופ א ןיא סָאװ ,דנַאטשמּוא םעד ןגעװ ןופ סָאד רימ

 -ָא װּוס סָאװ ,הטיהש יד טנַאמרעד זיא (1813) ג"עקת רֶאי ןּופ

 -לעפַאּב רעשידײ רעד ןשיװצ טכַאמעגנָא טָאה ליח סװָאר

 רָאי א ענארפ טָאטשרָאפ רעװעשרַאװ רעד ןּופ גנּורעק

6.4 



 עיפַארגָאילּביּב
 ןכַארּפש ענעדיײשרַאפ ןיא רּוטַארעטיל עשירָאטסיה עשידיי

 . -(ץרעמ) 1929 זיּב 1927 ןופ

 ,רוטארעטיל רעשירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ המישר ַא ָאד ןּביג רימ

 רָאי 2 עטצעל יד רַאפ ןענישרעד ןענייז סָאװ ןרַאומעמ ןופ ךיוא יה

 טנעקעג טינ רימ ןּבָאה ץַאלּפ ןיא קחוד ּבילוצ .ןכַארּפש עלַא ןיא

 טיּבעג םעד ףױא טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא זיא סָאװ ,ץלַא ןעמענגײרַא

 -עג רימ ןּבָאה שידיי ןיא רוטַארעטיל יד .ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 ערעסערג יד ךיוא ןעמונעגניײרַא ייּברעד ןוא רעכעלריפסיוא טכַארּב

 -רעטַאעט ןוא עטכישעג-רוטַארעטיל רעשידיי ןופ קרעװ עלעניגירָא
 ,גרעּבניצ .י ר"ד ,קירע סקַאמ ,ךַײרנַײװ ימ ר"ד ןופ ּב"צ יװ) עטכישעג

 -ןייר ךיוא קיניײװ טינ רימ ןעניפעג ייז ןיא תמחמ ,(רעּפיש -י ר"ד

 .לַאירעטַאמ ןשירָאטסיה

 ּואװ ,ןכַארּפש עשיאעּפָאריײא ףיוא קרעװ עשירָאטסיה ענײמעגלַא

 ריינ ןּבָאה ,ףָאטש רעשירָאטסיה-שידיי בגא ךרדּב רָאנ ךיז טפערט סע

 -ןעמַאנסיױא עניילק ץנַאג טימ ,ןעמונעגניירַא טינ המישר רעד ןיא

 עלעיצעפס יד ָאד ןרירטסיגער וצ קיטיונ רַאפ ןענופעג טינ ןּבָאה רימ

 210082488021116 0 6680210816 טם64 יד יװ ,ןלַאנרושז עשירָאטסיה

 ,תסצטס 468 160065 201ט68 ןוא 101556480021/ 468 10668ם!טזג8

 ןופ ךשמ ןַיא ןיוש סױרַא ןעייג ןוא טנַאקַאּב ןײמעגלַא ןענייז עכלעוו

 ןרָאי רעקילדנעצ ליפ

 -ַאּב יח ,סענעמ יא ןופ ןרָאװעג טלעטשעגפיונּוצ זיא המישר יד

 ירעווָאקירעשט א ןוא יקסנַאידָאר

 עיצקַאדער

 :שידיי

 --1881) זזז יּב .קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג עטסיינ יד ,ווָאנּבוד .ש
 יז 556 ג?עגיל-רוטלוק , ג8לרַאפ ,1928 עשרַאװ ,ןַאדזַאק יש .ח -- שידיי (4

 רעשידיי רעד ןופ רעדליּב ,טניװמערּוטש ,ךיירנייוו סקַאמ ר"ד
 יז 290 :"רָאמָאט , גַאלרַאפ ,1927 ענליװ .ה"י ןט-17 ןיא עטכישעג

 -רעּביא ;ןײלַא םִיא ןופ ןּבירשעג ,עטכישעגסנּבעל סנּומיימ המלש
 יז 411 ;רָאמָאט,, ,1928 ענליו ,ןלייט ייווצ ,טדימשדלָאג .י יא ןופ טצעזעג

 רעשירָאטסיה א טימ ,שידיי .ינבוארה דוד ןופ תונורכזה - רפס
 יז 243 ;?רָאמָאט , ,1927 ענליו ,טדימשדלָאג י .א ןופ גנולדנַאהּפָא

 יז 100 11927 טַאּפרָאד .דנַאלטסע ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד ,ןטקי ק

 יקימָאנָאקע ןוא עיפַארגָאמעד ,עטכישעג רעשידיי רַאפ טפירשטייצ
 :111--11 -ּב -עיפַארגָאנטע ןוא טפַאשנסיװכַארּפש ,גנּושרָאפ-רוטַארעטיל
 רעשיסּורסַײװ רַאפ טּוטיטסניא םייּב רָאטקעס ןשידיי ןופ .גסיוא ,1928 קסנימ
 *1102--1 יז יד רָאנ ןרעהעג עטכישעג ןופ טיּבעג םוצ| .ז 2111 -{-908 ;ריטלּיק

 ןוא טס:ּוק-רעטאעט רעשידיי ןופ עטכישעג ,רעּפיש קחצי ר"ד
 גַאלרַאפ ,1927 עשרַאװ ,11 ןוא 1 -ּב :1780 ויּב ןטייצ עטסטלע יד ןופ ,עמַארד
 יז 272 ןוא 221 ;?עגיל-רוטלוק ,

 רעט-111) 1750 ויּב קיטַאמַארד-סקלָאפ עשידיי ,רעּפיש קחצי ר"ד
 עשרַאװ .(עמַארד ןוא טסנּוק-רטַאעט רעשידיי ןופ עטכישעג , רעד ןופ דנַאב
 יז 8 1-303 ;?עגיל-רוטלוק , גַאלרַאפ ,8

 יד ןופ רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד ,קירע סקַאמ
 }"עגיל-רוטלוק , ,1928 עשרַאװ .הפּוקּת-הלּכשה רעד זיּב ןטייצ עטסטלע
 יז 1

 -רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעדליב ,ךיירנייוו סקַאמ ר"ד
 גַאלרַאפ ,1928 ענליװ .םירפס-רלומ עלעדנעמ זיּב ןּביױהנָא יד ןופ ,עטכישעג
 יז 270 ;"?רָאמָאט ,

 -עּפָאריײא) ןדיי ייּב רוטַארעטיל ןופ עטכישעג יד ,גרעּבציצ +י ר"ד
 יז 320 ;"?רָאמָאט , ,1929 ענליוו ,(רעטלאלטימ) 1 יּב -(הפּוקּת עשיא

 רעד וצ ןלַאירעטַאמ) עדַאנאק ןיא דיי רעד ,ןייוונייר פהרבא
 י?עדַאנאק , ,1921 ָאטנָארַאט ,11 יּב -(ןדיי רעדַאנאק ןופ עטכישעג

 עטכישעג רעד וצ עיטַאמָאטסערכ .רעטעּברַא רעשידיי רעד
 -עװַאּב רעשיטסילַאיצָאס ןוא רערענָאיצּולָאװער ,-רעטעּברַא רעשידיי רעד ןופ
 רעד רעטנוא ,ץינשזריק יא ךרוד טלעטשעגפיונּוצ .דנַאלסּור ןיא גנוג
 :"ךּוּב ןוא לּוׁש ,, ,1927 עװקסָאמ ,(1916--1908) 111 -ּב -סעּפַאר ימ ןופ .דער
 יז 292 ,1928 עװקסָאמ ,(1918-1917) ןש -ּב ;יז 1

 -לעוּפ רעד ןופ עטכישעג רעד וצ) סקנפ-רעטעּברַא רעשידיי
 גַאלרַאפ ,1928 עשרַאװ ,1 יב לבּברז ךרוד טריגַאדער ,(גנוגעוװַאּב-ןויצ
 -ז 657 ,עגַאלפיוא עט" ;"רוטלוק עיינ ,

 ןּבעל ןשידיי םעד ןופ תונורכז :עקירעמַא ןיא לָאמַא ,ווָאלעיּפָאק יי
 :עזָאשזּב .ח גַאלרַאפ ,1928 עשרַאװ .1904--183 ןרָאי יד ןיא עקירעמַא ןיא
 םעד ןופ תונורכז -ןעװעג זיא לָאמַא, -- דנַאּב רעקידרעירפ רעד| יז 3
 -וינ ןיא ןענישרעד זיא -- 71892--1860 ןרָאי יד ןיא עטיל ןיא ןּבעל ןשידיי
 -ןג926 ןיא קרָאי

 ,(םייה רעטלַא רעד ןיא) 1 יּב .ןּבעל ןיימ ןופ רעטעלּב ,ןַאהַאק יבא
 ןּביז) זזז יּב 1יז 458 ,(עקירעמַא ןיא רָאי 8 עטשרע עניימ) 11 יּב יז 5
 יד) ןיקצעלק יּב גַאלרַאפ ,1028 עשרַאװ-ענליװ ,.ז 493 ,(טעּברַא עשלהק ראי
 111927--1926 עּבַאגסיױא רעקרָאי-וינ רעד ןופ טקורדעגרעּביא ןענייז דנעּב 3
 דָאסַא-טטרעוװרָאפ , גאלרַאפ ,1928 קרָאי-וינ ,(ןרָאי עלעטימ יד ןיא) זט -ּב
 יז 607 :"ןָאשייאיס

 1197 קרָאי-ױנ .ןליוּפ ןיא ןדיי תורוד קיסיירד ,רעדַאּב ןושרג
 1 יז 495 -{6

 ירבע ןטנעָאנ םנופ ןטעּוליס ןיא ןּפיט ,םידמּושמ ,ןָארטיצ +ל יש
 .ג"לַארטנעצ , -זעג ייּב ?רפסיחא , ,?רָאי ,עשרַאװ ,לייט רַעטד ןוא רעט-1
 יז 166 ןוא 4

 ישםידמושמ , עירעס רעד ןופ) קלָאּפ ןופ קעװַא ,ןָארטיצ .ל יש
 1"לַארטנעצ , יזעג ייּב ?רפסיחא ,, ,1רָאי ,עשרַאװ ,לייט רעט-4 ןוא רעט-פ
 יז 378 ןוא 7

 יז 560 :"רפסיחא ,?רָאי ,עשרַאװ .םינלדּתש ,ןָארטיצ .ל יש
 ג"רפסיחא , ,1928 עשרַאװ .ןעיורפ עשידיי עטמירַאּב ,ןָארסיצ יל יש

 .ז 270
 41928 זי-ַאפ .טעברַא ןיימ ןוא ןּבעל ןימ ,יקסבומוחור לארשי

 יז 0
 ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל ,ןעזייר ןמלז

 ַפִש 1044 ;ןיקצעלק יּב .לרַאפ ,1927 ענליוו ס--כ דגַאּב רעט-2 .עיגָאלָאליפ
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 סעּברַאפ עטייװצ .הביבס ןייז ןוא ַאזָאניּפש ,יקצַאש בקעי ר"ד
 .ז 554 ;?קעטָאילּביּב סיקסוװָאקשטַאי , ,1929 קרָאיײװינ--עשרַאװ ;עּבַאגסיױא

 ירעטלַאלטימ ןיא ןטעָאּפ ןוא רעקנעד עשידי ,גרעּבזניג יא ר"ד
 י?קעטָאילּביּב סיקסװָאקשטַאי ,, ,1998 קרָאי-ּוינ--עשרַאװ ; דנעּב 2

 ַא ןּופ ןרַאומעמ -עניטנעגרַא ןיא רָאי 30 ,ןָאסרעּפלַא יכדרמ

 יז 208 ;1028 סעריײא-סָאנעּוּב ,לייט רעט-8 :טסינָאלָאק ןשידיי
 ,תונורכז ןופ ךּוּבלמַאז ,שטיווָאמינּוּב לארשי ןופ ןרַאומעמ

 ,1928 ענליוו .ןיוועל םייח ןופ .דער רעד רעטנוא ,ןלַאירעטַאמ ןוא ןעלקיטרַא
 יז 8

 *0927--1917) דנַאּברַאפ-ןטַאר ןיא עסערּפ עשידיי יד ,ץינשזריק יא
 יז 72 ,1928 קסנימ

 ,(1927--1917) דנַאלסורסַײװ ןיא עסערּפ עשידיי יד ,ץינשזריק יא
 5 26 ;1929 קסנימ

 :שיאערּבעה

 ,ב רפס .םילשוריב תירבעה הטיטרבינואה יבתכ ,תודהיה-יעדמ
 יז 308 ;ז"פרת ,םילשורי

 ,םילשורי ,ינש רפס .היפרגונתאו הירוטסיהל י?אה הרבחה ףסאמ ,ןויצ
 יז 17 ;"ריבד , ,ז"פרת

 םהרבא 'ר רכזל :היתוקיתעו י"א תריקחל תירבעה הרבחה ,םילשורי
 ;?םורד , תאצוה ,ח"פרת םילשורי ,סרפ יו קינקוס יא תכירעב ,ץנול השמ
 1 יז 384 אז

 תֹודֲא לע הריקחל רמוח .לארשי ירוצנו בקעי יטבש ,יאדשכ יבצ
 יז 208 ;?ןורשי ; ,ח"פרת ,הפיח .םיטבשה תילע

 תמיתח דעו ותישארמ לארשיב יחישמה ןויערה ,רנזיולק ףסוי
 יז 345 ן-ט גז"פרת ,(םילעוּפה סופד) םילשורי .תבחרומ הינש האצוה .הנשמה

 ,ז"פרת ,םילשורי--אשראוו ,'ב האצוה יירצונה ושי ,רנזיולק ףסוי
 : יז 859 } ןש ;לּביטש .א

 רפס ייקצדורוה יא יש י"ע ךורע .לארשי תמכחל ףסאמ ,ןרוגה
 יז 172 ,?טוקלי , ,ח"פרת ,ןילרב ,ירישע

 ךרכ .לארשיב רולקלופלו היפרגונתאל תונורכז ירבדל ףסאמ ,תומשר
 יז 447 ;?ריבד , ,ז"פרת ,ביבא-לת ,יקצינבר יח יו קילאיּב :ניח י?ע ךורע ,'ה

 --ה"כרת) יקסננוופ םהרבא לאומש דובכל ןורכז רפס
 -תיב לש דעוה ,ז"פרת ,אשרו :עדמל וירבחו וידידי י*ע שגומ .(ב"פרת
 :(ןכַארּפש עשיאעּפָאריײא רַאפ גנולײטּפָא ןַא טימ) יז 216 ,214 ;לודגה תסנכה

 .ץיבודיבר -ש יץּכ .צ :ב ,יקסבוחינרשט יש :םיכרועה ,ד"כ רפס .הפּוקּתה
 יז 952 ;לּביטש יא תאצוה ,ח"פרת ,ןילרּב

 י'א 'כ יהוהבו רבעב לארשי-ץראב חרזמה ידוהי ,ןואג דוד השמ
 יז 290 :ח"שרת ,םילשורי

 'םילשורי ,'ג--א 'ח .םילשרי ימכח תודלות ,ןיקמורפ ביל הירא
 יז 812 ;?םורד , .צוה ,ט"פרת--ז"פרת

 הירוטסהל תורוקמ ,ןמדירפ פיליפ ר"דו ןאינרוא םייח ר"ד
 יז 47 ,34 ;?רבע , יצוה ,ט"פרת--ח"פרת זו ,'א 'בוח ,תילארשי

 י'א 'כ יתילארשיה תדבו הירותסהב טירקחמ ,ימלשורי םירפא
 ."םורד,, .צוה ,ט"פרת םילשורי

 השמ 'ר ,רגיא אביקע 'ר יבתכמ ,םירפוס תורגא רפס ,פפוס המלש
 -עלש ףסוי .צוה ,ט"פרּת ,ןיוו -רפוס ןועמשו ןימינּב לאומש ,םהרבא ,רפוס
 יז 108-1-74-1-106--94- טז ;רעגניז

 יח"פרת ןודנול יונמזו אזוניּפש ךורב ,בולוקוס םוחנ
 'ירותסה ,ינש קלח -בקעי ןורכז ,אנוװאקמ ץישפיל יולה בקעי

 1027 ענװַאק ,ם"רת--ך"קת תנשמ ןילוּפו איסורב םידוהיה ייחמ ,תילארׂשי
 .זיּב כ''קת ןרָאי יד רַאפ -- "בקעי ןורכז, ןופ דנַאּב רעטשרע רעד) יז 2
 יןןַילמ-טרּופקנארפ ןיא 1924 ןיא ןענישרעד זיא -- כ"רת זיּב ר"ת ןופ ןוא ר"ת

 ףורצב ,ןורטיצ .ל -ש םוגרת 1 'כ :לארשי ימי ירבד ,ץרג יבצ ר"ד
 ייקצנמק יי יש ר''ד תאמ תויעדמ תורעה םעו רבוחל יפ תאמ טרופמ אובמ

 יז 842 -- רעכיּב 2 ;'!רפסיחא ,, תאצוה ,1999 עשרַאװ

 יז 33 ,ח''פרת ,ביבא-לת .השמ-ינב ,ץיווָאניּבַאר יכדרמ
 יז 192 ;''ריבד,, יצוה ,1927 ביבא-לת -בושי ראש ,יבצ-ןב קחצי
 --ז"פרת ,םילשורי ,'ה--'א טיקלח יימלוע ,ןהכה ללה ןב יכדרמ

 *'"הפצמ ,, יצוה ,ט''פרת

 24 עיפַארגָאילּביּב

 .םילשורי ,ןושאר 'ס -(ןמוי) םימעה תמחלמ ,ןהכה ללה ןב יכדרמ
 יז 220 ;''הפצמ ,, צוה ,ט''פרת

 ,ט'"פרת--ח''פרת ,ביבא-לת ,'ג--'א 'כ יתונורכז ,יקסנלימס השמ
8+}- 848 |- 819, 

 י"א'כ .םלועה תמחלמ ימיב הירוסו לארשי ץרא ,חילאמלא םהרבא
 יז 898 ,ח''פרת םילשורי

 ,ט''פרּת השרװ .ט''פרת-- ט''כרת ,ידלח ילע ,םיוּבנסינ קחצי
 יז 8

 םידוהיב חבטהו תוערפה ימי-רבדל רמֹוח ,חבטה תלגמ ,לטנזור יד יא
 *'ריבד ,, יצוה ,ח''פרה ,םילשורי :הנבלה היסורבו הלודגה היסורב ,הנירקּואּב

 םיבתכמ ,תויּפטואה רפס) ןושאר רפס ףַאמרביל יׂש יא יבתכ
 יז 100 ;"!ריבד ,, .צוה ,ח'/םרּת ,ביבא-לת .(תומישרו

 :שילױּפ ןוא שיניַארקוא ישיסור

 10 אײ { ססס 6 8, 11ס:0288 6806208220 1182048 8

 םסססאע. 2 1סתנב. /סטעתקגאי 1925 - 1927, 1--244; 11--

 234 ס1-
  טפקּבַע, (0608816 ?קץ8סמ תס םסחקססצ 0 687
 םסאסאסאז ּפתסאוסטדימ 8 םהווהזנ:האהצ 2068:6- םעססאס/} םעוסמ-
 ןזסנ10סע. ןסאז 1, סה מת םסקממוה ע םדסקס/. 1122 1927,

 915 ספק.
 תמספאסא8ה סע8 עו 8. 1. 211, עַּכהי 1280. 11010-

 ןטעאס-סעק8נעגיצ. )סע 61321:318,/,0288 1028, 408 סע.

 0. 4 מס ס סמ ס 8 , 1:800/0828 30:26262מ60888 א0-

 גטמעבהתאה 8 01820/  !'סססעע (םסתשזעאג--ע26020תע2--אס-
 3420180--68:ע)) םס 8קאממומזאז 118760ע2 2. 2100888) 232:

 (08631נע8א088, 1928, 200 ס1-

 םטפקס/תסאע 8 סס1 8 ע א. !1געטס-תעצסקגדעקוצמנע

 ס60קאא) םסה 262. 0. *1 ןעאבסעקתמ) עֹּבֲה (06ת88

 ןם3סתקססעק8סועגג תקססמסתנסצעג ת06:84} ס8קסהאא- 1. 1

 2ס:3ק82) 1928, 240 סדק-
 1905 (?ס 2) האגדסקעּפתמנ עג סאץאזסונעמוו םסה 067

 םס2אעסא א. 11. {1סאקסמסאסעס. 1:80600806 ןק86066 287

 ;טסגאס) ס0012מװ2 3. =. א ע םנא א גע, 1 ססצה. 1132816תת-

 סדמס, 1928, 407 סזק.
 2 סצעמ םצססאס 8 068 ס גנס 1 4. 2132. 13.1:6006-

 ןצסאו. 1 סא 18, טסקגעצ 1028, סעק. 245.--284: (סאצאזסצזעז

 ס חקססתמהסמבוווהח 68

 18 10 אצ ס א , ,186012" 6204 קאווע 1() 1638 תס

 ,ןספמסעסאסאצ םסחקססע}  (תסצסמעמנ120; תסזקסאז 1182 6806-

 אח 1161ק0ת8828) 18 ק} 1928 (דנַאלטסעק 15 ס1-
 36ו0טעא חקהַמ ;םע 1001 סייסכעגיצוצס-2ןכצססק1(8י1

 א0100, א. 1, !6עוּמ) םססעאקג!מסמאה /4882סת184 1123

 1928 250 סד.
 א 8)ס/ 8818 קט: 8)54100 215/0עע0206. 02/-

 5288, 1997, 1ץשמ. ,1609022", 197 קקי

 עסק ת21מסמ25 140: (60828162008 6

 הזסם!שטזמ 6860680 148מ2/!ט (011605/1620 (0001648 2
 ,81סמסוזג 001160511680* , 26524 15), טט1ומס 1998, 920 קק.

 :שטייד

 51תמסמ םטטמסש: 4061028650010216 665 ןט01-
 פסתסמ 4/01465 86. ט1 (016 18602616 1. 1498--1648)
 499 5.; 36 צג (016 1א6012616/ 11. 1648--1789), 547 5
 86. טנוװ (016 26309506 (0650010016, 1. 1789--1819),
 444 5.; 86. ןא (016 606508 (6650210016, 11 1819 םופ
 1881) 928 5. םסעותג 1927--1929, 18015080/ 618.



 ט253

 תט 6011 811161: 66508160/6 665 01465 15726/
 80. זע 4016 2646 66 ט8!062מתטמ2 800 1
 טמס 616 /4ט1סמ?טמק 467 תסטסמ (161061006. 5006128ת1

 1927, 14081מ8זמזמ6/, ׂשֵזַוַו -+ 298 8.

 ןזטקס (1:6תנמהמתמ: .21:0:1600415006 6
 טמ4 2206: ?הזג 21/ס4 '16512060 26616 לס(2
 תסט651811616 מס 5181 טסעתגסמע16 ,40:1226. 261:
 66 עטס; ןם6. 1 1640, 1926 א - 481 86 ן{

 עטס, 1927, 21 -+ 224 | 6618 5.

 ם1ס 86118!סמ {מ (646568162816 טמ4
 6686תמש 211: 88תסטשסתוסתטטס|ם {ג/ 186010916 טמ8
 611810ת5ט15560500811. 2:061:6 טס18 6
 48011826. 14012052626068 טסת 11סזתבםתממ 61
 טמס 1600010 25022:0204 1001 מ9סמ, אזסמז 86 1

 -= 1927, 2052 001 86. ן1 -- 1928, 2002 001

 שי א 2?סשש112621: 21161201100: 46 11850100262-
 2610 מג 18201תופ5סמס8 ט80 ן560006012808150260
 50מע1טגמ. 016, 1927, 14001-600מ6200ת 884

.5 926 +- 

 51698נמטמ64 ;8זממ 61: (012650010016 065 15/2-
 611050מ64 01465 טמס 561ת6/ 60118100. 2:06166 טֿסוווַק
 טזמ268ע0611606 טמס0 (101800 61006116:16 4000286 !ת
 3 1.2; 1.1. ענ:גמע/טתע? 2. 21, 1928, 1. 14גט?המגתמתמי

.5 160 

 } 6821161: 20100806/ םֹומ םסועמַק 207 66-
 80010016 667 1066 ֹומ 46 0/9/6מ 2616 מתהסמ 66:

 אוו טע}סמ, 1927, 218ץ7ס9, 218 -+ 192 54

 זי 1זעעס61ת851:1: 016 280ת815006מ טעטנסעסמטמ-
 םסתי 8611/0 1929, 281:2061016-/6:120, ׁׂשֵדַז | 186 85.

 68 8100: 1660605ס:!ממסעט0264 6065 148008-
.5 179 ,1927 ,1:610212 .31681 1568 

 6461:82ע4 568016ת1: 8101108:80014 148002-
 11501084 6426108ת/5 06 2660100116מ, 6416 6
 10ץ5006 26282001006ת0 2606 טת60 140158026 טסת
 ת6טסת|1מ קופ 2ט (0696מ0211, 1,610218, 1927, םזטפטוומ,

 גענוג -- 250 85.

 16 1369 !מ 21:22: 22106/ 8ט5 !םזסע
 8)1805620מ1860 (2050010010. 16518806 46 6
 2:8984 6065 01:0605 821 ם'/10ג 2טת= ( 6
 ןתעספ 8)25ת11960 265182065 2:88, 1927, 561054-

 ט61189. 247 8.

 516893611 א6ט16164: 216 2068 !תג !םוטעומ-
 21808-52005150מ60ת (100169 6028ע606 6065 11116121618-

.5 178 ,508606150046 ,1927 ,816 -- 11 .1 

 ע1+112 8262: 016 3068 !תג 00ז150100סת
 5/2ת16מ. 86. 1: 81820תוסמ טתס 148ט21/2. 8:/110ט5-
 2686064 טסמ 66 2048406116 ?גי 016 טטסט6טם71
 4658 21ט66ת!טעזמֿפ 6זןֹומ/ 1928, ,81:8060016-0611294

 א2884601 -+ 1176 8.

 אזגצ+ 2688161: 216 1064 !מ 112108:5120/ טי
 טנמקססטמש 215 2טע 130180210800ת: 142: (סטע01עצ
 1927, 94 5. (,,8611:896 2ט תסטסעסת 146. 701:18048115-

 865001001ס").

 אז88א 11גע1ע41ע6162: 216 2626430260 7
 14068 2טע 1:161ס8 1180865140/ ם/סזמסמ טסמ 8
 טופ 1848  עתעהמ|תטתפ 8. 2{, 1928, { 1,8ט::תמהממ,

54 320 

 אז8א ץ1עסט64618821: 1412206 =,(6
 (50מע1164 606 (0656150021/ 2ט 1:0:06:4828 6061
 טט13560500811 465 1ט06מ/זתפ א{. 29). יע8מ?טנ? 8.2.

 1928, 1 ג8ט??זמּבממ, 222 5.

 עיפַארגָאילּביב

 86:18014 תס56412821: 1161 06
 .4ס/ 28650460 .טססת 5616 !טנסזמ 2650210200סת6

 83110:01סת 18 גע 669סת082. םגמו/ 1927, 16001:01618,
 שנגז | ט32 8. ,

 טז:ש}ומ עז8מט61 161138: 216 ?תגזמוסת-
 תהזמסמ 666 1066 טתמ!ס/ 2650260600 2620101510201-
 םטמק 062 0:82100556 !מ 2266 21 2מ/8תק 65
 19. 18מש:םטמ0615. ?'ז8מ|סטע! 8. אז , 1927, 1. 1480:/-

 ןמהתמ 817 | 143 5.

 21+ס0מ50 682550410: 6660600650000/ 20130108
 608 27018מ61268 865/ס0ס6מ5 6067 סת028165150-1401-
 5006 (061061006 מ !18זמ0טעש. ,8ז0516108זמ,/ 1927,

.5 91 ,/26206196 

 2. סק קמ61: .םטפ 76:28מ860261/ טמס 66268-
 טעמע? 409 116098 טמס 6066 ן64015006מ (600610068 !ות

 660 2056מ6 18ת06מ, טסת 4. 116קממס טמ6 { -11612 
 טסעש. 11000 24 816518ט) 1927, 561050060122 55 1
 םוּצ 960. ן1921--1904 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד ןענייז ןטפעה עקידרעירפ יד

 זט6ש618 8810: 216 9066 !זמ 2108 ט6!0ם.
 יטט1סמ,/ 1928, 2221400-061188, 202 8

 םצ ?קוןוס ע21:16648הממ: 216 281:25006מ
 10064 מג 14גזמק1ס טחנ !מתס (01610806:60809טת8
 (1848--1868), 8:?1מ/סטע6? 8.24, 1929, 1 262ט?זמ8תת

.5 215 

 5800361 10561 5620315022מ: 2386 06-
 50210816 662 1ט06מ ֹומ 46: םטסטתהמה טמ!סע 8506/-
 161015006/ טסעטט2/!/טמק 1774-19198 ם6תממ) 1928,

 1 הזתזמ 45 5.

 518|1סע| 868;4ט6ע: 665081018 466 8
 ומ ן1יזהתז?טז? 8. 21. (1150--1824 859606068
 טסזמ (02518864 66 1512611050מ60 (160061006 8:'1ת/-
 תנת? 8 אז, 86. 11. 1927, ןאהט?/זמ2תמ, 0111 -+ 553 5-

 ן34 } -- 1992

 טנ עטע? טט8ט1214614: 216 2ת/5/םמטמק 06/
 060150068 001/56/011602116100 (1872--1890) ֹות
 ,11115901150606 5904016מ ', 1161 168, 88: 1927) 1

 טטס+ומק 99 5.

 1 848585110 2011זמ2תמ: 18800 ,24012מ2ז טת84
 טז ,30188:050ממ. 85 1806 611106/ 2166081116-
 1005? 1760--1810 218 ת//ע;פ 2. 21, 1927, 1 14804/-

 זמםתמ.

 61תניוסמ אטנ1212: 05166001500685 2ט6סת/טזמ-
 '11:801000 ס1מס/ 2210116. 500/0 1927, טז -++ 164 5

 (א8י8 1.1628082151:1): 2ט! ץ8טםסזמ 17686-
 1386006!ממ6/טתמ268 6165 060150898 :01655028-

 (61686ת, 1927, '1סקס/זמהממ, 219 5.

 58זגט6} תנג 885: 10202/ז0 2016 ט. תסממסע
 (טגמ 261/- טמס 1:60645010 2טפ 061 (2650210216 646/

 נטסס4 1מ םסמזמסמ); טט1טמ/ 1927, 122 5.

 6828ע1161 5 8086 61 2: 8'1זמווסמסתזסמוע
 46 811116*1 205600078 ; 116װגסמ 1927, 17:8ת1:0ג24 8. 24.

 גתז818126646/ ןַתֹת 422261504:224ת6
 602 106150מ60 (1650210816 טמס (16508100150411050216-

 36צןֹומ 1929. 16015026/ 6012. 128 5

 אז. 61עט ש 8814: 240060טמ268 2ט/ ן640:5006ת
 טס}עפעטמ06. 90. 1209828מ8. 8/'1ם/סטע? 2. א{, 1927.

 1. תהט/החמהממ, 24 5-

 188: 0308 486 414641562-1,116ע811-
 50ת6מ 665611560/ 21! ,1'/גתתזטעז 2 21 1. 4208 -
 ןתבמת/ 86 אטזנו 1927/ טנזז | 391 5; 860 אוצ

 1928, 1ש - 340 + 21 5



 עיפַארגָאילגיּב 027

 16646150265 2ע90ת1ש. 261/800080 10 2004
 50065 1/005621/- טמ0 םטסמט0656מ, (4650810016, (0168-
 ןתגמ06 ונמס 201116'1מ70י50תט29) 116:8059606/ 1.. 210-

 508, טטוּפמ+ 86. 1--11, 1927--1998-
 טז. א. עז 661061: ט7028650210816 6065 2:10תו8-
 זמט5, 9060605182/520161006 1696--1845. טטנסמ 7,

 08100ת-06:128) 512 8.
 1עזה8צסת 88218282ת: 511006מ טמ4 6164 2שע
 (6050010016 66 18ת/05050מ0ת0 םפשספטמ9פ גמ 2016.
 טטגנפ0מ8ט 1927. 81 5. דובכל ןורכז רפס ןופ םּוטַארעּפעסז

 ףייקסננזוּפ :א יש

 טמסעץס610/8266418 136482162. 025 עטססם!טעג
 גת (66504100/16 טמס (6696מ00821 1. 8806 (14800--28-
 6ס1מ1סת) 1216 001. 11 8806 (21:260600160---200518516),
 1292, 001, 111 88מ6 (2005161--1)86628זמ), 1252 1

 01188 175001401} 136111ם.

 1ט6156265 1.64140ת. םֹומ 6םסעע5
 {2מ0קטסמ 468 ן46015006מ 301996מ5 1ת טוט 22206ת:
 ,80:2099626068 טסמ (46012 1160102 טם0 םעטתס
 ןצופסממסע. םסתמ/ 180:50מ6/ 6029 86 1 80
 אגאאטז -| 1401 001,836 זז ם--םג אאאזז | 1727 01
 ש1:086 136419626 א821104821-81023 -
 ק 216 זמ1/ תנסתי 215 8000 16טס6ת50650מס10טת968
 תהזממ116/ ן4615006/ 218מ20/ טמס זעהטסם 2116 2:61-
 160 טמס 1,8006:, טסת 5.טט1ת1ת 861. 06:ת8ט0) םטסמ-

 0100166161 זוג 1927: 86 1 -- 658 5, 84
 -- 639 5. 1928: 36. ז1ז -- 099 5. (015 1,828צ5).

 1/111611טמ9סמ 461 6656115688211 {טעת
 ןט415626 ?8זמ1116210256מטתמ 2. 1927--1928-

 8 116110, 36ש11ם. א :
 1 0563 1.1{: 216 2602815006 6586. 06:0688מ8
 טמ0 22860001000985162060260. 86תמ, 1922 טס2

 2818 100 5 וי

 :שילגנע

 ?6ש1פמ 5168165 ומ זסזמסצע 0 81
 2טצ8ם8נמפ םע 186 180ט1// 886 ט1510098 1680מסע8
 0? (מס ,סטשפמ 10501066 01 8610100: םטס| 806ע
 8901068 01 106 81548006/ 1100? 106/002181 ?סטמ-
 6800ת. תאסש ע0ז4 1927, 1694 125110016 01 26-

 11010מ, 1,871 -+ 4872.
 אזהצ ז. אז9011;8פ 886 81 ה2/2/2: פ/סזע
 03 146 2סטשופג םט60216: 2802661קםו8 1927, 960050

 תטט11081:0ת 5001ס1/ 01 8067108, 8211 +- 825 קת-
 660186 ץ001 0016{2: ?טסהופתמ 1ת 106 1
 ססמ0טיוספ 03 16 0011502מ 628; 886 01 106 18081-
 עס1- 1--11/ 0810011086 1927, 112/08:0 (תוטסעפווק
 םעס85/ ש. 1: 211 -| 859: ש. 11: ענעז + 4862
 אגטט8 1111161 511ט61: 1צֹופֹוסעק 0 (0
 50600181100 {מ 159861: !עסעג 106 1151 0 186 5609:
 1ססמ6ג ס6ת001105 ןאסוז סע 1927, 240ת18ח

 אש -| 208קק6 : : | 

 זפזמ8+ 810 סקס: 1115/סױע 0? מס 1608 8060
 {תס 181 01 146 060054 51216. 1001081/ 7,

 ןא | 2970.
 אז8עסי 531286ע861: 186 5/ג005 01 1006

 ןמ 800160/ 151:201 םעסקפג 001696, 1928, 128 קץ

 2. 8101: 15:261 1מ (00014 1135/סעע. 1:0240ת
 021096 שמגט. תע088, 1927, 127. :

 שיועגוטרַאּפ ןוא שינַאּפש ישיזיוצנַארּפ

 תסססי+ 2מ80861: התהמס1ססמ 6? 165 128.
 זופ 1928, 168 0:65565 0106051121008 06 1806,

 גאז -- 998 קק-

 1665 ?:ס091ע01068 64 601181מ6 5015 5
 קסטטסזמסעמ6מ/5 110921016058 (1917--1920): 820616ט
 םופ!סז1ף16 61 600טז60/5. 28/15 1927. 00:0/6 5

 60616028110סת5 131065, 9 -+ 99 + 14422-

 ןסמ+צ 100ע188: 1:6 220065 665 208201068+
 זופ 1928, 165 261010מ5 46 28006'7, 18 -- 270 204

 םסנתמהז64 1,66860246: 0086 15/261 זמסטע? (2ט
 םגץֿפ 665 2סעעסזמפ); 22ע18 1927, 2:08:65 01010062

 258 סקי

 1111185 1 ט211:6010858: 200טזמסתופ 65
 66 ןסטמפ 02181805. 8:0610מ8 1927. 1מ501016 85
 08181805, 107 קק. ןופ עטכישעג רעד ןגעװ ןטנעמוקָאד ;שינַאּפש

 ןעינָאלַאטַאק ןיא ןדיי
 5 !זמ סמ מ טס מס ש: 131810118 001סממ018168 1
 ם16010 16010+ (6:5104 0251618428 46 5. 104
 1 1. םטןסטמ6. 1--11, 8550014010 1160121068) 35

 8165 ןַז --- 1925, 277 קק-|} 11 -- 1928, 411 קמ. ןשינַאּפש

 2640110 86מ8ט1: 08 9066ט5 81510112 8
 66516 םסטס 216 255 תס56/05 0145. 11500ממס 19282

 297 טק. ןשיזעגּוטרָאּפ}

 :שידנעלָאה

 1288 2115: 26 46800188 606/ ה/ה:עהמסמת ֹות
 חס014-1606:1800 1ת 46 26500606 66טלע. 13/05162681

.2462 -+- 8 ,116:12062861 ,1927 

 ץעצז66 ןסע1ע)| 0365688מפ 6372: 26 14010-
 2158116 ט8מ 66 20101966900 10065006 14806 ות 5311
 תםגזנס 64 66 265001606ת5 ץטהמ 46 1006 58ט8תמס-
 2זמ516:08ג |1927|, 116:1206:961, 09 קק. -ימיא רעד ןגעווו
 :ןעיליזַארּצ ןופ ןופצ וצ -- םַאנירּוס ןיא ןדיי עשיזעגּוטרָאּפ יד ןופ עיצַארג

 54 566118182תת: 4210109:80016 סת 21510116.
 10:8268)81 101 46 8265021606015 טהמ 06 661516 56002/-

 ם1זג 16 /גתנ516768זמ. 27,
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